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Шановні автори та читачі журналу!

До вашої уваги представлено восьмий ви-
пуск науково–практичного видання «Юридич-
ний бюлетень». Згідно з Наказом МОН Украї-
ни від 13 березня 2017 р. № 374 «Юридичний 
бюлетень» включено до переліку наукових фа-
хових видань України в галузі «юридичні на-
уки». Концепція журналу полягає у створенні 
можливостей вільного сприйняття, наукового 
осмислення та практичного запровадження 
кращих світових, європейських і вітчизняних 
тенденцій правової науки, критичного обго-
ворення проблем застосування норм мате-
ріального та процесуального права, а також 
здійснення справедливого та неупередженого 
правосуддя.

В номері цього року є матеріали, що напов-
нюють такі рубрики, як «Загальнотеоретич-
ні проблеми держави та права», «Питання 

цивільного, господарського та трудового права», «Адміністративне право та адмі-
ністративна діяльність», «Проблеми кримінального права та кримінології», «Кри-
мінальний процес та криміналістика, оперативно-розшукова діяльність» та «Юри-
дична психологія».

Сподіваємося, що наше видання буде провідником у складному юридичному світі, 
бажаю всім успіху та натхнення у подальших наукових розвідках!

З повагою,
головний редактор журналу

доктор юридичних наук,
заслужений юрист України

Олег Предместніков
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

УДК 341.241.8

РОЗВИТОК ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ ПРО СТВОРЕННЯ  
ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНИ

Галаган Сергій Олександрович,
здобувач кафедри міжнародного права
(Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,  
м. Київ, Україна)

Статтю присвячено вивченню договорів про створення зон вільної торгівлі за 
участю України в частині історичного розвитку, відповідності зобов’язань за та-
кими договорами, предмета, змісту, особливостей, типу, інституційної структури, 
співвідношення з правом СОТ, механізму вирішення спорів. Досліджено двосто-
ронні договори про створення зони вільної торгівлі між Україною та іншої дер-
жавою з моменту набуття Україною незалежності і дотепер. За участю України 
створено такі зони вільної торгівлі, як Вірменія-Україна, Канада-Україна, Єдина 
економічна зона, ЄАВТ-Україна, ЄС-Україна, Грузія-Україна, ГУАМ, Киргизька 
Республіка-Україна, Договір про зону вільної торгівлі між членами Співдружності 
Незалежних Держав (СНД), Україна-Азербайджан, Україна-Білорусь, Україна- 
Казахстан, Україна-Республіка Молдова, Україна-Чорногорія, Україна-Республі-
ка Північна Македонія, Україна-Таджикистан, Україна-Узбекистан, Україна-Тур-
кменістан, Україна-Ізраїль. Тривають переговори щодо створення таких зон віль-
ної торгівлі, як Україна-Сербія, Україна-Сінгапур, Україна-Туреччина. У статті 
констатовано, що договірна практика України в частині укладання договорів про 
вільну торгівлю є безсистемною та заплутаною. Продемонстровано, що конкрет-
ність зобов’язань не є головним аспектом успішності дії договору про зону віль-
ної торгівлі. Стверджується, що практика України характеризується застосуван-
ням як американського, так і європейського підходів до предмета лібералізації 
зони вільної торгівлі. Зміст договорів про зони вільної торгівлі за участю України 
пройшов суттєвий розвиток, адже перші угоди були надзвичайно спрощеними. 
Інституційний аспект зони вільної торгівлі також із роками еволюціонував. Не-
зважаючи на появу в угодах про зони вільної торгівлі все детальніше прописаних 
механізмів вирішення спорів, Україна поки надає перевагу механізму врегулю-
вання спорів у межах СОТ. Угоди між Україною та інтеграційними об’єднаннями 
чи укладені в межах інтеграційних об’єднань за участю України потребують по-
дальшого вивчення.

Ключові слова: зона вільної торгівлі, міжнародний договір, Україна, практика, 
економічна інтеграція, міжнародне право.
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DEVELOPMENT OF BILATERAL AGREEMENTS ON THE CREATION  
OF FREE TRADE ZONES WITH THE PARTICIPATION OF UKRAINE

Galagan Sergіy Olexandrovych,
Applicant
of the Department of International Law
(Institute of International Relations
of Taras Shevchenko
National University of Kiev,
Kyiv, Ukraine)

The article is devoted to the study of agreements on the creation of free trade zones with 
the participation of Ukraine in part of its historical development, the compliance of obliga-
tions under these agreements, its subject, content, peculiarities, type, institutional structure, 
relation to the WTO law, as well as the mechanism for resolving disputes. Bilateral agree-
ments on the creation of a free trade zone between Ukraine and another state have been 
studied since the moment Ukraine became independent until today. It is stated that the 
contractual practice of Ukraine in terms of concluding free trade agreements is unsystemat-
ic and confusing. With the participation of Ukraine, the following free-trade zones were es-
tablished: Armenia-Ukraine, Canada-Ukraine, Unified Economic Zone, EFTA-Ukraine, EU-
Ukraine, Georgia-Ukraine, GUAM, Kyrgyz Republic-Ukraine, Free Trade Agreement Treaty 
between the members of the Commonwealth of Independent States (CIS), Ukraine-Azerbai-
jan, Ukraine-Belarus, Ukraine-Kazakhstan, Ukraine-Republic of Moldova, Ukraine-Monte-
negro, Ukraine-Republic of Northern Macedonia, Ukraine-Tajikistan, Ukraine-Uzbekistan, 
Ukraine-Turkmenistan, Ukraine-Israel. Negotiations are continuing on the establishment of 
such free trade zones: Ukraine-Serbia, Ukraine-Singapore, Ukraine-Turkey. Meanwhile it is 
demonstrated that the specificity of the commitments is not the main aspect of the success 
of the free trade area agreement. It is alleged that the practice of Ukraine is characterized by 
the application of both American and European approaches to the subject of the free trade 
zone liberalization. The content of agreements on free trade zones with the participation of 
Ukraine has undergone significant development: the first deals compared to modern ones 
are extremely simplified. The institutional aspect of the free trade zone has also evolved 
over the years. Despite the appearance in the agreements on free trade of all the more de-
tailed mechanisms of dispute resolution, Ukraine still prefers a mechanism for settling dis-
putes within the framework of the WTO. Agreements between Ukraine and integration as-
sociations or concluded within the framework of integration unions with the participation 
of Ukraine still need further study.

Key words: free trade zone, international treaty, Ukraine, practice, economic integration, 
international law.

Основних юридичних питань, які повинні бути вирішені у кожному договорі 
про створення зони вільної торгівлі, не так уже й багато. Серед них обов’язково по-
винні бути предмет регулювання, тобто торгівлі, чим саме стосується лібералізація 
та які аспекти цієї торгівлі ще регулюються, товарна номенклатура зовнішньое-
кономічної діяльності, правила визначення країни походження товарів та прин-
цип застосування непрямих податків, співвідношення юридичної сили положень 
такого договору з правом Світової організації торгівлі (далі – СОТ), інституційна 
структура подальшого співробітництва і механізм вирішення спорів, що можуть 
виникнути з цього договору.
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Отримавши незалежність у 1991 році, Україна втратила налагоджені торгівельні 
зв’язки з колишніми державами-членами СРСР, автоматично не отримавши нових. 
Тому в перші роки незалежності перед Україною стояла проблема відновлення та на-
лагодження економічних зв’язків із пострадянськими державами. Після цього відбу-
лися перші спроби створення зон вільної торгівлі з іншими державами. Сьогодні ми 
можемо спостерігати бурхливий розвиток договірної практики України щодо ство-
рення зон вільної торгівлі.

Однак сучасна українська юридична наука зосередила свою увагу на вивчен-
ні загальних, універсальних тенденцій розвитку зон вільної торгівлі, регіональних 
торгівельних угод, зокрема в частині співвідношення з правом СОТ та на вивченні 
юридичного забезпечення економічної інтеграції держав загалом. Чи не єдиним ви-
нятком стала глибока та всеохоплювальна Угода про асоціацію України з ЄС, доволі 
детально досліджена В.І. Муравйовим, І.А. Березовською, К.В. Смирновою, В.О. Голу-
бєвою та іншими. Також теоретичною основою дослідження стали роботи С.Г. Осики, 
Д.В. Скриньки, В.М. Довганя, Д.М. Чибісова, В.Т. П’ятницького, В.В. Чайковської, але 
ці роботи присвячені не практиці України, що виокремлює це дослідження, яке має 
більш практичний характер.

Цілями дослідження є вивчення договорів про створення зон вільної торгівлі за 
участю України в частині історичного розвитку, відповідності зобов’язань за такими 
договорами, предмета, змісту, особливостей, типу, інституційної структури, співвід-
ношення із правом СОТ, механізму вирішення спорів.

Відповідно до пп. а п. 7 ст. XXIV ГАТТ, будь-яка держава-член, яка вирішила всту-
пити у митний союз, зону вільної торгівлі або тимчасову угоду, що веде до утворення 
такого союзу чи зони, повинна оперативно повідомити СОТ і надати їй таку інфор-
мацію щодо запропонованого союзу чи зони, яка б надала їм можливість підготува-
ти такі звіти та рекомендації сторонам, які вони можуть уважати необхідними [1]. 
Україна, будучи членом СОТ, на виконання цього положення повідомила СОТ пові-
домила про такі зони вільної торгівлі, створені як двосторонніми договорами між дер-
жавами, двосторонніми договорами між державою й інтеграційними об’єднаннями, 
так і просто в межах інтеграційних об’єднань за участю України: Вірменія-Україна, 
Канада-Україна, Єдина економічна зона, ЄАВТ-Україна, ЄС-Україна, Грузія-Україна, 
ГУАМ, Киргизька Республіка-Україна, Договір про зону вільної торгівлі між членами 
Співдружності Незалежних Держав (СНД), Україна-Азербайджан, Україна-Білорусь, 
Україна-Казахстан, Україна-Республіка Молдова, Україна-Чорногорія, Україна-Ре-
спубліка Північна Македонія, Україна-Таджикистан, Україна-Узбекистан, Украї-
на-Туркменістан. Також СОТ у межах процедури попереднього повідомлення пові-
домлено про переговори щодо створення таких зон вільної торгівлі за участі України: 
Україна-Сербія, Україна-Сінгапур, Україна-Туреччина. Проте в цьому переліку від-
сутня угода про зону вільної торгівлі Україна-Ізраїль, договір щодо створення якої 
було підписано 21 січня 2019 року.

Таким чином, у договірній практиці України фактично сформувались два шляхи 
створення багатосторонніх зон вільної торгівлі: зокрема укладання багатосторонньої 
угоди про зону вільної торгівлі та укладання низки двосторонніх угод про вільну тор-
гівлю з державами регіону. Унікальною особливістю України є те, що в межах СНД 
застосовано обидва ці підходи. Предметом цього дослідження є другий шлях.

У перші роки незалежності укладено угоди про зони вільної торгівлі, які сьогодні 
перебувають у трохи не визначеному стані: з одного боку, вони не є денонсованими, 
а з іншого – їх дія сьогодні майже повністю поглинута Договором про зону вільної тор-
гівлі СНД. Такими договорами є: 1) Угода між Урядом України та Урядом Республіки 
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Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.1992 р.; 2) Угода між Урядом України та Уря-
дом Російської Федерації про вільну торгівлю та Протокол до неї від 24.06.1993 р.; 
3) Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю 
від 17.09.1994 р.; 4) Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про 
вільну торгівлю від 07.10.1994 р.; 5) Угода між Урядом України та Урядом Республіки 
Узбекистан про вільну торгівлю від 29.12.1994 р.; 6) Угода між Урядом України та Уря-
дом Киргизької Республіки про вільну торгівлю від 26.05.1995 р.; 7) Угода між Урядом 
України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю від 29.08.1995 р.

Укладені Україною двосторонні договори про вільну торгівлю в перші роки неза-
лежності діяли майже в повному обсязі, незважаючи на доволі незначний обсяг право-
вого регулювання. Це доводить, що конкретність зобов’язань не є головним аспектом 
успішності дії договору про зону вільної торгівлі. Водночас під час укладання, про-
ведення внутрішньодержавних процедур та подальшого виконання таких договорів 
мали місце порушення чинного законодавства України: не дивлячись на той факт, 
що договір, яким створювалася зона вільної торгівлі між Україною та Білоруссю, було 
ратифіковано лише Законом України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України 
і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю та Протоколу між Урядом Украї-
ни і Урядом Республіки Білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди 
між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 
1992 року» № 531-14 від 19 березня 1999 року [2] і текст Угоди не містить положень про 
її тимчасове застосування, а стаття 18 Угоди встановлює, що вона набуває чинності 
з дати обміну повідомленнями про виконання Договірними Сторонами необхідних 
для цього внутрішньодержавних процедур, практика зовнішньоекономічних відно-
син між Україною та Республікою Білорусь доводить, що Угода фактично застосову-
валась у двосторонніх відносинах із 17 грудня 1992 року [3]. Набуттю чинності уго-
дами про створення зон вільної торгівлі заважав значний проміжок часу, необхідний 
для проходження внутрішньодержавних процедур.

Однак цілком очевидно, що такий підхід, який був заснований на тісних економіч-
них зв’язках між державами, не міг задовольняти потребу належного правового регулю-
вання, що постійно зростала. Не дивлячись на той факт, що тексти цілого ряду Угод є 
схожими (наприклад, угоди про вільну торгівлю з Азербайджанською Республікою, Рес-
публікою Грузія, Туркменістаном та Киргизькою Республікою), практика їх застосуван-
ня не є однаковою. Тексти договорів про вільну торгівлю містять багато декларативних 
положень, що потребують подальшої конкретизації (наприклад, положення угод про 
спільні комісії, недобросовісну конкуренцію, порядок вирішення спорів). Водночас май-
же кожна угода містить положення, що є чіткими, однозначними та можуть бути запо-
зичені для внесення до інших Угод (наприклад, визначення сфери застосування Угоди 
в Угоді з Республікою Грузія, врегулювання питання реекспорту в Угоді з Республікою 
Молдова, врегулювання питання обміну інформацією з Республікою Узбекистан).

Успіхом таких перших договорів визначено встановлення та договірне закріплення 
вилучень із режиму вільної торгівлі. Важливим також був той факт, що під час за-
стосування положень угод Договірні Сторони використовували єдину дев’ятизначну 
Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності, засновану на Гармонізова-
ній системі і Комбінованій тарифно-статистичній номенклатурі Європейського еко-
номічного співтовариства, що безперечно сприяло уніфікації.

Одними з основних недоліків цих перших договорів було невключення до угод 
України про вільну торгівлю положення про стягнення непрямих податків за міс-
цем призначення товарів та невключення до тексту угод як їх невід’ємної частини 
уніфікованих правил визначення країни походження товарів. Доведено необхідність 
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одночасно з укладанням угоди про створення зони вільної торгівлі укладати і прото-
кол про вилучення з режиму вільної торгівлі та недопущення включення в ці прото-
коли відсилки до норм національного права.

Найбільше проблем у практиці застосування двосторонніх угод про вільну торгів-
лю в України виникло з державами, з якими Україна мала найбільший товарообіг, 
зокрема з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. На наш погляд, із юри-
дичної точки зору спірним було звільнення імпортованих товарів від обкладання по-
датком на додану вартість у товарообігу з цими державами з посиланням на положен-
ня двосторонніх Угод про вільну торгівлю. Таке звільнення від обкладання податком 
на додану вартість, на наш погляд, має бути оформлено окремими угодами.

У 2001 році Україна уклала свою першу міжнародну угоду про створення зони віль-
ної торгівлі з державою, яка не була однією з правонаступниць СРСР, – Македонією. 
Ця угода вже містить 38 статей, що вдвічі більше за попередні угоди України, два до-
датки та три протоколи, які ще мають додатки [4]. Здебільшого це пов’язано з визна-
ченням співвідношення правил зони вільної торгівлі з правом СОТ та правил країни 
походження товарів і методів адміністративного співробітництва.

Після вступу України до СОТ угоди про вільну торгівлі, укладені Україною, зміни-
лись якісно. Такі угоди містять положення про захист прав інтелектуальної власності, 
конкуренцію, електронну комерцію, а також питання, що опосередковано пов’язані 
з торгівлею, наприклад, охорона навколишнього середовища чи дотримання трудо-
вих стандартів. Такі угоди також мають власний механізм вирішення спорів між сто-
ронами як альтернативу системі врегулювання спорів у межах СОТ. Більшість угод 
про вільну торгівлю, укладених Україною, стосуються торгівлі товарами, а лише три 
угоди (з ЄС, ЄАВТ і Чорногорією) містять положення про торгівлю послугами.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Чорногорією, підписана 18.11.2011 р. 
в м. Київ та ратифікована Законом України від 16.10.2012 р. № 5445-VI, набрала чин-
ності 01.01.2013 р. Важливо, що Угода не передбачає перехідних періодів для поступо-
вої лібералізації ввізних мит (як більшість інших угод про вільну торгівлю), а також не 
містить положення про тарифні квоти [5]. Отже, Угода про вільну торгівлю з Чорно-
горією характеризується значною та миттєвою лібералізацією торгівлі промисловими 
та сільськогосподарськими товарами.

В Угоді визначено, що положення права СОТ будуть застосовуватися до таких аспек-
тів регулювання торгівлі товарами, як імпортні та експортні обмеження, внутрішнє опо-
даткування і нормативні акти, загальні винятки і винятки з міркувань безпеки, технічні 
регламенти, санітарні та фітосанітарні заходи, Правила походження, митна оцінка.

У Додатку ІІІ до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Чорногорією, де має 
міститись графік специфічних зобов’язань і список вилучень із режиму найбільшого 
сприяння, зазначено, що для цілей угоди Україна зберігає свої зобов’язання в СОТ. 
Україна та Чорногорія підтвердили Секретаріату СОТ, що Україна не включила до 
угоди графік специфічних зобов’язань і список вилучень із режиму найбільшого 
сприяння, оскільки вважає, що її зобов’язання в межах ГАТС є інкорпорованими до 
угоди [6; 18]. Зобов’язання Чорногорії в межах угоди майже дублюють зобов’язання 
відповідно до ГАТС, проте зобов’язання розширені у частині послуг зі страхування та 
пов’язаних із ними послуг, а також щодо послуг наземного транспорту [6; 17-18].

Угоди про вільну торгівлю, укладені Україною з розвиненими країнами (ЄС, 
ЄАВТ та Канада), характеризуються асиметричним характером у частині тариф-
ної лібералізації, оскільки Україна має довші перехідні періоди для більшої кате-
горії товарів. Сільськогосподарська продукція користується захистом на внутріш-
ньому ринку розвинених країн, тому український експорт сільськогосподарської 
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продукції підпадає під тарифні квоти, які встановлені для української продукції 
або діють глобально.

Сучасні угоди про вільну торгівлю, укладені Україною, містять детальні правила 
визначення походження, структура і принципи яких базуються на положеннях Між-
народної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур 1974 року. Певні 
труднощі існують у межах Договору про зону вільної торгівлі СНД через застосуван-
ня різних версій Правил походження СНД у торгівлі між різними країнами: версія 
1993 року в торгівлі між Україною та Туркменістаном, а також у торгівлі між Україною 
та Узбекистаном. Версія 2000 року застосовується у двосторонній торгівлі між Укра-
їною та Грузією, а у торгівлі між Україною та іншими членами Договору про зону 
вільної торгівлі СНД застосовується версія 2009 року. Важливо, що після приєднання 
України до Регіональної Конвенції про пан-Євро-Середземноморські преференційні 
правила походження, у торгівлі між Україною, ЄС, державами ЄАВТ, Молдовою, Гру-
зією, Чорногорією та Македонією стає можливою діагональна кумуляція при визна-
чені походження товарів. Проте угоди про вільну торгівлю мають бути змінені у цій 
частині, щоб діагональна кумуляція запрацювала.

Щодо предметного регулювання договорів про зони вільної торгівлі за участю 
України, то більшість угод стосується торгівлі товарами, а лише три угоди про вільну 
торгівлю (з ЄС, Чорногорією та державами ЄАВТ) містять положення про торгівлю 
послугами. І хоча це може свідчити про застосування американського підходу до до-
говорів про зону вільної торгівлі, який полягає у лібералізації в межах зони вільної 
торгівлі лише торгівлі товарами, можна стверджувати, що після вступу України до 
СОТ угоди про вільну торгівлі, укладені Україною, змінились якісно. Так, до вступу 
до СОТ, Україні треба було передбачити хоча б універсальний рівень лібералізації 
торгівлі у своїх договорах. Тому нинішній перехід до європейської моделі видається 
доцільним: такі угоди містять положення про захист прав інтелектуальної власності, 
конкуренцію, електронну комерцію, а також питання, що опосередковано пов’язані 
з торгівлею, наприклад, охорона навколишнього середовища чи дотримання трудо-
вих стандартів, мають власний механізм вирішення спорів між сторонами як альтер-
нативу системі врегулювання суперечок в межах СОТ. Водночас треба зауважити, що 
остання підписана Україною угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем відображає 
американський підхід, що пояснює і підтверджує висновок, що економічно потуж-
ніша сторона обирає тип договору і, відповідно, рівень інтеграції.

Щодо інституційної структури, передбаченої для функціонування зони вільної 
торгівлі у міжнародному договорі про її створення, то практика України підтвер-
джує думку, що відбувається ускладнення такого регулювання. Так, Угода між Уря-
дом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю передбачає лише 
створення українсько-киргизької комісії для реалізації мети цієї Угоди та вироблен-
ня рекомендацій щодо вдосконалення торгово-економічного співробітництва між 
двома країнами [7]. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про 
вільну торгівлю, крім заснування спільної Українсько-Білоруської комісії, передба-
чає ще заснування Міждержавної координаційної ради з експортного контролю [8]. 
А от щодо інституційного складника Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Мі-
ністрів України та Урядом Держави Ізраїль, то сторони погодилися створити Спіль-
ний комітет, що складається з представників кожної зі сторін [9]. Сторони створюють 
такі підкомітети: з торгівлі товарами, з митних питань, сприяння торгівлі та правил 
походження, з технічних бар’єрів у торгівлі та з торгівлі та охорони навколишньо-
го середовища. Кожна сторона також призначає координатора угоди – відповідний 
державний орган.
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Усі угоди дозволяють державам застосовувати глобальні захисні заходи, а деякі з них 
також містять положення про двосторонні захисні заходи для захисту національного то-
варовиробника, якщо тарифна лібералізація призвела до зростання імпорту та спричи-
нення шкоди. Практика України підтверджує той факт, що механізм урегулювання супе-
речок в межах СОТ залишається основним форумом для розгляду торговельних спорів.

Таким чином, виходячи з проведеного дослідження, ми повинні констатувати, що до-
говірна практика України в частині укладання угод про вільну торгівлю є безсистемною 
та заплутаною. Двосторонні та багатосторонні угоди часто дублюють одна одну, а взя-
ті Україною за однією угодою зобов’язання суперечать раніше взятим зобов’язанням. 
Водночас доведено, що конкретність зобов’язань не є головним аспектом успішності дії 
договору про зону вільної торгівлі. Практика України характеризується застосуванням 
як американського, так і європейського підходів до предмета лібералізації зони вільної 
торгівлі, що пояснюється тим, що не Україна обирає підхід до угоди, а залишає цей вибір 
економічно потужнішій державі. Щодо змісту договорів про зони вільної торгівлі за учас-
тю України, то спостерігається його суттєвий розвиток: якщо перші угоди не містили на-
віть правил визначення походження товарів, то укладені останніми роками угоди є чи не 
найбільш детальними у світовій практиці. Інституційний аспект зони вільної торгівлі та-
кож із роками еволюціонує та починає забезпечувати все вищий рівень співробітництва. 
Незважаючи на появу в угодах про зони вільної торгівлі все детальніше прописаних ме-
ханізмів вирішення спорів, Україна поки надає перевагу механізму врегулювання спорів 
у межах СОТ. Однак це дослідження зосереджено лише на договорах за участю держав. 
Угоди між Україною та інтеграційними об’єднаннями чи укладені в рамках інтеграцій-
них об’єднань за участю України ще потребують подальшого вивчення.
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УДК 321.244

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ОРГАНАМИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ  
В СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Деркач Андрій Леонідович,
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народний депутат України,
докторант
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м. Київ, Україна)

У статті досліджено сучасні нормативні моделі захисту прав людини органами кон-
ституційної юстиції європейських держав. Досліджено механізми подання індивідуаль-
них конституційних скарг та інші форми звернень до установ конституційного нагляду 
з метою захисту прав людини. Наголошено, що запровадження з 1920 р. в австрійській 
правовій моделі інституту конституційного суду призвело до поступового запозичення 
цієї моделі багатьма державами світу. Зазначено, що можливість захисту прав особи ор-
ганом конституційної юрисдикції в межах механізму конституційної скарги враховано 
й окремими посттоталітарними країнами. Визначено, що у національних правових си-
стемах залишаються вкрай варіативними як повноваження конституційного суду, так 
і порядок звернення до цієї інституції, зокрема з питань порушення конституційних 
прав індивіда, а також особливості провадження у конституційному суді та порядок 
виконання його рішень. Зроблено висновок, що до основних проблемних питань ме-
ханізмів конституційного правозахисту шляхом розгляду скарг (заяв, петицій) фізич-
них осіб конституційним судом належить формат вичерпання заявниками захисту 
власних прав у адміністративний та судовий спосіб та доведення такого вичерпання у 
конституційному суді, межі прав та свобод особи, що підлягають конституційному пра-
возахисту, проблему оскарження відмови у прийнятті конституційним судом заяви до 
розгляду, питання усунення конкуренції між механізмами конституційного правоза-
хисту та діяльності міжнародних правозахисних судів та конвенційних органів. Також 
неврегульованим залишається питання належного відповідача в межах провадження 
за конституційною скаргою задля забезпечення умов справедливості й змагальності, та 
можливість припинення процесу через відкликання конституційної скарги заявником. 

Ключові слова: захист прав, конституційна скарга, конституційний суд, права лю-
дини, право на петицію.
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The article examines modern normative models of human rights protection by bodies of 
constitutional justice of European states. The mechanisms of submission of individual con-
stitutional complaints and other forms of appeals to institutions of constitutional supervision 
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with the aim of protecting human rights are explored. It was emphasized that the introduc-
tion of the Austrian legal model of the Constitutional Court Institute from 1920 led to the 
gradual borrowing of this model by many countries of the world. It is noted that the pos-
sibility of protecting the rights of a person by the body of constitutional jurisdiction within 
the framework of the constitutional complaint mechanism was also taken into account by 
separate post-totalitarian countries. It is determined that in the national legal systems the 
powers of the constitutional court remain extremely variable as well as the procedure for 
applying to this institution, in particular on violations of the constitutional rights of the indi-
vidual, as well as the peculiarities of proceedings in the constitutional court and the proce-
dure for the execution of its decisions. It was concluded that the main problem issues of the 
mechanisms of constitutional human rights protection by considering complaints (applica-
tions, petitions) of individuals by the Constitutional Court should include the format of the 
applicants’ exhaustion of the protection of their rights by administrative and judicial means, 
and the proof of such exhaustion in the constitutional court, the limits of the rights and 
freedoms of the person, which are subject to constitutional rights protection, the problem of 
appealing the refusal to accept applications by the constitutional court for consideration, the 
issue of eliminating competition between the mechanisms of constitutional law protection 
of the activities of international human rights protection courts and conventions. Also, the 
issue of the proper defendant in the context of proceedings under the constitutional com-
plaint remains to be resolved in order to ensure conditions of fairness and competition, and 
the possibility of termination of the process through the withdrawal of the constitutional 
complaint by the applicant.

Key words: constitutional complaint, constitutional court, human rights, rights` defense, 
right to petition.

Варто визнати, що нинішній стан розроблення наукових проблем захисту консти-
туційних прав людини в Україні містить чисельну кількість відсилань до сучасних 
європейських конституційних механізмів. Але при цьому об’єктивно бракує безпо-
середніх вітчизняних досліджень таких нормативних механізмів, відображених у на-
ціональних конституціях та профільних актах законодавства. Відповідний огляд 
нормативної бази, зокрема щодо особливостей правозахисних стандартів та систем 
конституційної юстиції, наразі у вітчизняній доктрині майже відсутній. Реалізацію 
механізмів захисту прав людини в сучасних європейських державах згадували такі 
окремі вітчизняні науковці, як М.О. Баймуратов, Б.В. Бабін, О.О. Гріненко, О.Л. Копи-
ленко та ін., поглиблені ж дослідження згаданих процесів в межах науки конституцій-
ного права вбачаються дуже актуальними. Отже метою статті необхідно визначити 
системний та узагальнювальний аналіз змісту ключових нормативних актів сучасних 
європейських держав стосовно захисту прав людини органами конституційної юсти-
ції. До практичних завдань такого дослідження варто віднести визначення специфіки 
національних моделей забезпечення безпосереднього чи опосередкованого звернен-
ня особи до органів конституційної юстиції, вказати на специфіку відповідних кон-
ституційних гарантій закріпленим правам та нормативні механізми їх захисту, такі як 
конституційна скарга та ін.

Становлення сучасного формату органів конституційної юстиції як конститу-
ційних судів більшість дослідників пов’язує з формуванням Конституційного суду 
(далі – КС) згідно з Конституцією (Федерального конституційного закону) Австрій-
ської Республіки від 10 листопада 1920 р. [10, с. 78-90]. Цей конституційний механізм, 
що був запозичений багатьма правовими системами, розвивався протягом ХХ ст. але 
у цілому він досі застосовується у австрійській конституційній моделі.

За ст. 137 Конституції Австрії КС має розглядати «майнові правові вимоги» (нім. 
«vermögensrechtliche Ansprüche», англ. «pecuniary legal claims»), що висуваються до 
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федерації, земель, районів громад та їх союзів, які не підлягають вирішенню «ані 
у звичайному судовому порядку, ані через схвалення рішення органом управління». 
За ст. 138 та ст. 138а Конституції 1920 р. КС Австрії також має вирішувати спори між 
судами та органами управління, між усіма судами країни, включаючи й КС, спори 
між землями, між землями та федерацією, зокрема щодо їх нормотворчої та договірної 
компетенції. Як можна побачити, зазначені повноваження певною мірою відрізняють-
ся як від вітчизняної моделі, так і від багатьох інших моделей контролю, адже ґрунту-
ються на засадах реальної змагальності та містять у собі майновий контекст [10, с. 81].

Водночас у ст. 139 Конституції 1920 р. за КС закріплено й функції розгляду про-
типравності (нім. «Verordnungen», англ. «contrary to law») федеральних актів та ак-
тів земель, за пропозицією суду, федерального та земельних урядів, громад (якщо їх 
інтереси обмежені актом), а також за власною ініціативою в умовах розгляду певної 
справи. Водночас у цій статті Конституції Австрії міститься незмінна у цілому з ча-
сів схвалення акта норма, за якою КС може розглядати справи про протиправність 
федеральних та земельних нормативних актів за клопотанням (нім. «Antrag», англ. 
«application») будь-якої особи, яке вбачає що вказана протиправність оскаржувано-
го акта порушує його права, якщо цей акт діє стосовно цієї особи без спеціального 
правового рішення або іншого спеціального заходу застосування. Крім того, вказана 
стаття була доповнена ч. 4, за якою таку скаргу до КС може подати особа, що була 
стороною правового спору, вирішеного судом першої інстанції, у якому було застосо-
вано акт, можлива протиправність якого, на думку заявника, призвела до обмеження 
його прав [4].

При цьому поточною редакцією цієї ж статті Конституції Австрії надано право КС 
відмовляти у розгляді заяви особи, якщо підняті в ній питання не матимуть значу-
щості. Визнання ж КС акта не зовсімправовим можливо за умов, що він не ґрунтується 
на законі, що він був виданим владою з перевищенням компетенції або був оприлюд-
неним у неправомірний спосіб. Також Конституція Австрії поступово розширювала 
редакцію положень ст. 139, які визначають порядок виконання рішень КС, зокрема 
органами, які видали акт, визнаний КС неправомірним. При цьому зберігається прин-
цип гнучкості форм такого виконання, яке не зводиться до формального втрачання 
актом правової сили, та передбачає внесення відповідних нормативних змін у тер-
міни, визначені КС. Окремо у ст. 139а Конституції Австрії визначено аналогічний 
порядок дій КС щодо визначення неправомірності публікації закону або державного 
договору [4].

У ст. 140 Конституції 1920 р. закріплено подібний порядок дій КС щодо визначен-
ня неконституційності федеральних законів або законів земель. На відміну від ст. 139, 
такий розгляд починається КС за поданням не будь-якого, а Верховного, Адміністра-
тивного чи апеляційних судів, а також після розгляду відповідних судових справ із 
застосуванням оскаржуваного закону в першій та апеляційних інстанціях. Також осо-
би позбавлені права оскаржувати в КС конституційність закону, який застосовувався 
судом у цій справі, але, як і стосовно підзаконного акта, мають право оскаржувати кон-
ституційність закону, що може обмежувати права без спеціального правового рішен-
ня або іншого спеціального заходу застосування. За ст. 140а, 141, 143, 145 Конституції 
Австрії особи не отримали право оскаржувати до КС такі питання його компетенції, 
як протиправність державних угод, оскарження процедур загальнодержавних, земель-
них та місцевих виборів, звинувачення проти найвищих федеральних посадовців та 
керівників земель, справи щодо порушення Австрією норм міжнародного права [4].

Варто додати, що ст. 144 Конституції Австрії у редакції 1981 р. передбачала мож-
ливість особи оскаржити до КС й рішення на дії органів управління, якщо таким 
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рішенням або застосуванням протиправного акту порушувалося гарантоване кон-
ституційним законом право особи. Така можливість з’являлася в особи після вичер-
пання справи у «інших інстанціях до яких вона належить» [10, с. 87]. Водночас у чин-
ній редакції Конституції КС може розглядати такі скарги лише у форматі перегляду 
відповідного рішення Адміністративного суду Австрії у цій справі, але при цьому до 
підстав розгляду було додано обмеження прав особи неконституційним законом [4]. 
Варто зазначити, що нова версія цієї статті зняла певну суперечність повноважень КС 
та компетенції Адміністративного суду, закріпленої у статтях 130-133 Конституції Ав-
стрії. При цьому КС має право відхилити розгляд скарги за відсутності достатніх під-
став або якщо можливим рішенням КС у цій справі не буде вирішено «конституційну 
проблему». Згідно зі ст. 146 Конституції Австрії, забезпечення виконання усіх рішень 
КС, можливих за скаргою особи, покладається на президента цієї держави [4].

Цікаво дослідити розвиток концепції КС у вимірі механізмів захисту прав особи, 
у конституційній моделі Німеччини. Запроваджений у ст. 93 Конституції 1949 р. Фе-
деральний КС отримав повноваження розгляду справ щодо тлумачення норм Кон-
ституції у вимірі прав та обов’язків федеральних структур влади щодо сумнівів «фор-
мальної чи змістовної» конституційності нормативного федерального чи земельного 
акту (за поданням федерального чи земельного уряду чи за пропозицією третини 
депутатів парламенту), а також щодо спорів про права та обов’язки федерації та зе-
мель, інших спорів між землями та федерацією, не підсудних іншим судам. Крім того, 
в окремих визначених ст. 93 питаннях скаргу до Федерального КС можуть подати 
муніципалітети та політичні партії [1].

Водночас у ч. 4-а цієї ж статті Конституція Німеччини дозволяє Федеральному КС 
розглядати справи за конституційними скаргами (нім. «Verfassungsbeschwerden», 
англ. «constitutional complaints») від «кожного, хто стверджує», що публічна влада по-
рушила одне з його основоположних прав (нім «Grundrechte») або право на спротив 
поваленню конституційного ладу (ч. 4 ст. 20 Конституції 1949 р.), права у сфері публіч-
ної служби, але з «урахуванням традиційних принципів професійного чиновництва» 
(ст. 33 цієї Конституції), права на участь у парламентських виборах (ст. 38), права на 
справедливий суд та habeas corpus (статті 101, 103 та 104 Основного закону 1949 р.) [1]. 
Водночас таке спеціальне виокремлення групи конституційних прав особи ставить 
питання змісту згаданих «основоположних прав» та можливої наявності у Конститу-
ції Німеччини прав особи, не захищених повноваженнями Федерального КС.

Окрім іншого, цікавим є питання поширення захисту конституційного суду на гаран-
товане ст. 17 цієї Конституції право на індивідуальні або колективні скарги до компетент-
них установ чи органів народного представництва (обмежене для військовослужбовців 
у ст. 17а німецького Основного Закону) [1]. Водночас поточна доктрина Німеччини від-
носить до таких основоположних та захищених КС права особи, гарантовані статтями 
1-19 Основного Закону. Положення ст. 93 Конституції розкриваються у параграфі 90 
Акту про Федеральний КС Німеччини 1993 р. (із наступними змінами) без розширення 
чи змін визначених Конституцією повноважень КС чи заявників до нього [3].

Згідно з вимогами ч. 1 параграфу 23 та параграфу 93 Акта про Федеральний КС, 
конституційна скарга має оформлюватися німецькою мовою та містити обґрунту-
вання, яке повинно охоплювати чітку вказівку на оскаржуваний акт публічної влади 
(закон, підзаконний акт чи судове рішення), на зміст конституційного права особи, 
що вбачається порушеним, а також на характер порушення цього права зазначеним 
актом. Також до конституційної скарги мають додаватися пов’язані із зазначеними 
обставинами документи, такі як протоколи засідань, експертні висновки, що висвіт-
люють чи пояснюють зміст порушеного права. Якщо конституційна скарга оскаржує 
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судове чи адміністративне рішення, до неї мають додаватися документальні докази 
вичерпання доступних правових форм захисту, разом із відповідними заявами, скар-
гами та позовами, відомостями про судові процеси з цього питання, що тривають [5].

Додамо, що п. 1 параграфу 93 Акта про Федеральний КС установлює місячний тер-
мін на оскарження особами до КС винесених підзаконних (адміністративних) актів 
чи судових рішень після вичерпання правових засобів захисту. Водночас указується, 
що вичерпання таких доступних засобів має охоплювати апеляції з питань факту та 
права чи права, позови та скарги щодо не розгляду апеляційних заяв судами; при 
цьому звернення особи до КС земель Німеччини як складова правових засобів захи-
сту не розглядається. Зокрема поданню до Федерального КС скарги на порушення 
права на розгляд справи судом має передувати спеціальне процедурне оскарження 
порушення такого права (нім. «Anhoerungsruege») у адміністративному, цивільному 
чи кримінальному провадженні [5].

Також Акт про Федеральний КС істотно обмежує передбачені Конституцією 1949 р. 
можливості особи оскаржувати закони та підзаконні акти через їх неконституційність. 
Адже за п. 3 параграфу 93 цього Акта для такого оскарження необхідно, щоб відповід-
ний закон стосується прав індивіда «особисто, наразі та прямо»; крім того, оскаржува-
ти закони та підзаконні акти напряму особа може протягом року після набуття ними 
чинності; нормативні ж акти, застосування яких здійснюється за адміністративною чи 
судовою процедурою, індивід може оскаржити лише після оскарження результатів 
цієї процедури та проходження відповідних судових інстанцій. У конституційному 
провадженні у Федеральному суді скаржник може представлять власні інтереси са-
мостійно або через адвоката або професора права офіційного визнаного вищого на-
вчального закладу за наявності письмової довіреності [5].

Федеральний КС згідно з вищенаведеним Актом може відмовити у розгляді кон-
ституційної скарги, якщо така конституційна проблема вже вирішувалася КС. Хоча 
провадження у КС не передбачає сплати судового збору, Федеральний КС може на-
класти на заявника або його представника мито у розмірі 2600 євро у разі зловжи-
вання правами на подання конституційної скарги. Відмова у розгляді конституційної 
скарги має бути одноголосно схваленою на засіданні палати Федерального КС, таке 
рішення не підлягає оскарженню. У конституційній скарзі до Федерального КС може 
міститися клопотання про тимчасову заборону дії акта, при цьому КС може відхилити 
конституційну скаргу в цілому або частково, або у частині такого клопотання. Якщо 
скарга (позов, клопотання, звернення) явно не відповідає повноваженням Федераль-
ного КС, таке подання не розглядається КС та лише заноситься у Загальний реєстр 
КС. Конституційні ж скарги, які не містять ознак явної невідповідності законодавству 
про КС заносяться у Реєстр проваджень КС. Крім Конституції 1949 р. та Акту про 
Федеральний КС, зазначені аспекти регламентують Правила процедури (Регламент) 
Федерального КС від 19 листопада 2014 р. [5].

Також варто розглянути повноваження КС Бельгії, визначені Конституцією коро-
лівства від 17 лютого 1994 р. та профільним законом про КС від 6 січня 1989 р. Згідно 
зі ст. 142 Конституції 1994 р. КС (який до 2007 р. мав назву Арбітражного суду) має 
виносити рішення щодо конституційності законів та законності підзаконних актів 
в рамках приписів статей 39, 134 та 141 вказаної Конституції. Частина 2 ст. 142 Консти-
туції 1994 р. дозволяє звертатися до КС будь якій особі, що «обґрунтувала власну заці-
кавленість». При цьому політико-правові питання з питань взаємодії федеральних та 
регіональних органів влади, виборів, парламентсько-урядових відносин у Бельгії, на 
відміну від конституційних моделей Австрії та Німеччини, вирішує не КС, а, згідно зі 
ст. 160 Конституції, Державна рада країни [9].
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Згідно з чинною редакцією бельгійського закону про КС, цей орган має право ви-
носити рішення щодо повного або часткового скасування закону (статутного акту) чи 
декрету за порушення правил, встановлених Конституцією (чи згідно з нею) для ви-
значення повноважень держав, регіонів та спільнот. Також підставою скасування нор-
мативного акта через рішення КС закон визначає його невідповідність ІІ розділу Кон-
ституції «Права бельгійців», що містить широкий перелік конституційних прав, разом 
із правом на подання петицій, підписаних «одною чи декількома особами» (але не ко-
лективних, ст. 28), а також невідповідність статтям 170 та 172, які визначають процеду-
ри встановлення податків, статті 191 щодо мінімальних гарантій іноземцям та пара-
графу 1 ст. 143 стосовно розмежування федеральних та регіональних повноважень [8]. 
При цьому згідно з ч. 2 ст. 2 зазначеного закону 1989 р. скаргу до КС Бельгії може по-
дати будь-яка фізична або юридична особа, яка має у справі «правомірний інтерес» 
Водночас оскарження законності та/або конституційності нормативних актів може не 
супроводжуватися вичерпанням правових засобів захисту (преюдиції) заявником, якщо 
скарга до КС була подана протягом півроку після офіційного оприлюднення цих актів. 
Подавати до КС скаргу може як сам заявник, так і його юрист-представник [8].

Певні відмінності містять процедури захисту індивідом власних прав у КС Іспанії. 
Згідно з чинним текстом Конституції Іспанського Королівства від 27 грудня 1978 р. 
(п. «b» ч. 1 ст. 162), будь-які фізичні або юридичні особи, із посиланням на правомірні 
інтереси (а також омбудсмен та прокуратура) мають право звертатися до КС за клопо-
танням у порядку процедури ампаро (ісп. «recurso de amparo», подібна до процедур 
habeas corpus країн англо-американського права). Водночас у п. «b» ч. 1 ст. 161 Кон-
ституції 1978 р. уточнюється, що у порядку процедури ампаро (тобто серед іншого 
від індивідів) КС королівства може приймати заяви про неконституційність законів та 
нормативних актів із силою закону щодо порушення прав та свобод, перерахованих 
у ч. 2 ст. 53 Конституції [2].

Ч. 2 ст. 53 Конституції гарантовано право особи захищати власні конституційні 
права, закріплені у ст. 14 (рівність та заборона дискримінації), підрозділі 1 глави ІІ 
(статті 15-29) та ч. 2 ст. 30 (право на альтернативну службу) Конституції за процедурою 
ампаро у КС. Варто додати, що підрозділ 1 глави ІІ Конституції Іспанії охоплює право 
на життя, заборону смертної кари, свободу думки, слова та совісті, права на свободу 
та безпеку, разом із hаbеаs соrpus, права на честь та гідність, на таємницю приватного 
життя та на недоторканість житла, свободу пересування, свободи творчості та забо-
рони цензури, свободи зібрань та асоціацій, виборчі права, права на судовий захист, 
на освіту, на профспілки та страйк, а також на подання письмових індивідуальних та 
колективних петицій (ст. 29) [2].

Також варто додати, що визначене Конституцією Іспанії коло повноважень КС не 
є вичерпним, а згідно зі ст. 163 цього акта, спеціальне право звернення до КС мають 
й усі суди країни, за умов виявлення ними під час розгляду справ невідповідності 
Конституції норми закону, яка застосовується ними у справі. При цьому Конституція 
1978 р. спеціально підкреслює, що звернення суду до КС не призупиняє розгляду ним 
цієї справи по суті. КС Іспанії скасовує закони або їх окремі норми, визнані неконсти-
туційними, власним рішенням, яке автоматично набуває чинності після публікації та 
не підлягає оскарженню [2].

Можливість захисту прав особи органом конституційної юрисдикції в межах ме-
ханізму конституційної скарги враховано й окремими посттоталітарними країнами. 
Так, чинна редакція Конституції Латвійської Республіки у ст. 85 визначає засади діяль-
ності КС, зокрема щодо розгляду справ про конституційність законів чи їх окремих 
положень, та у ст. 104 гарантує кожному право на звернення в державні установи [12]. 
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Указані приписи розвинуті у латвійському законі «Про КС» 1996 р. чинної редакції, 
ст. 16 якого КС розглядає справи про конституційність законів, підписаних або укла-
дених Латвією міжнародних договорів; про відповідність інших нормативних актів 
або їх частин правовим нормам (актам) вищої юридичної сили; про законність підза-
конних актів, окрім адміністративних, а також про відповідність національних пра-
вових норм Латвії міжнародним договорам цієї держави (за умови конституційності 
останніх) [13]. Водночас право на подання конституційної скарги у Латвії закріплено 
у ст. 19-2 закону «Про КС», запровадженій змінами до нього від 30 листопада 2000 р. та 
у редакції закону від 19 травня 2011 р. Згідно з цими приписами конституційну скаргу 
до КС може подати будь-яка особа, що вбачає утиск його гарантованих Конституці-
єю основних прав правовою нормою, яка, на його думку, не відповідає правовій нор-
мі вищої юридичної сили. Таким чином, латвійський варіант конституційної скарги 
охоплює як питання конституційності, так й аспекти законності нормативних актів, 
що порушують прав людини [13].

Згідно з ч. 2 ст. 19-2 зазначеного Закону, конституційна скарга може подаватися, 
лише якщо заявником були вжиті всі можливі загальні засоби захисту згаданих прав, 
зокрема можливі скарги до парламенту, до вищої посадової особи, скарги чи позовні 
заяви до суду загальної юрисдикції тощо, або якщо таких засобів немає. Крім того, 
ч. 3 зазначеної статті передбачає ситуацію, за якої загальна значущість розгляду кон-
ституційної скарги або неможливість запобігання істотної шкоди заявникові під час 
вжиття ним загальних засобів захисту права дає КС право приймати скаргу до роз-
гляду до завершення інших процедур захисту прав. Таке прийняття конституційної 
скарги до розгляду КС Латвії забороняє розгляд відповідної цивільної, кримінальної 
або адміністративній справі судом загальної юрисдикції до оголошення рішення КС; 
водночас за загальним порядком подання конституційної скарги не зупиняє вико-
нання винесених до подання рішень загальних судів. Конституційна скарга має по-
даватися до КС з відповідним обґрунтуванням утиску прав та вичерпання заходів за-
хисту протягом шості місяців після такого вичерпання (або після порушення права, 
якщо заходів його захисту не існує) [13].

Також варто навести конституційні механізми захисту прав людини КС, запровадже-
ні у Грузії. Варто вказати, що Конституція цієї держави від 24 серпня 1995 р. з наступни-
ми змінами, закріпила повноваження КС Грузії у ст. 60, та при цьому, визначаючи пе-
релік суб’єктів подання позовів, надала право їх подання фізичній, юридичній особі чи 
омбудсмену стосовно «основних прав людини, визнаних главою ІІ Конституції» в ме-
жах п. «а» ч. 4 цієї статті. Цікавими є встановлені Конституцією Грузії умови схвалення 
рішень КС, зокрема право суду визначати час набуття ними чинності та обмеження 
у винесенні рішень щодо виборчого законодавства у передвиборний період [11].

Крім ст. 60 Конституції, статус КС у Грузії визначено Органічним законом «Про КС 
Грузії» від 31 січня 1996 р. (у редакції 2006 р.) [6] та законом «Про конституційну пра-
вову процедуру» від 21 березня 1996 р. [7]. Так, у ст. 39 Органічного закону (у редак-
ції, запровадженій 12 лютого 2002 р.) право подання конституційного позову надано 
громадянам Грузії, іншим фізичним особам, що мешкають у Грузії, та грузинським 
юридичним особам, якщо вони переконані у тому що основні конституційні права 
порушені чи можуть бути порушені. Особливістю провадження за такими позовами є 
винесення не проти держави, а проти органу чи посадової особи, що схвалила норма-
тивний акт, яким, на думку позивача, порушено його конституційні права; саме цей 
орган чи посадова особа стає відповідачем у справі [6].

Варто додати, що за ст. 20 зазначеного Органічного закону визнання КС Грузії закону 
чи іншого нормативного акта неконституційним не скасовує вироків та інших судових 
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рішень, пов’язаних із його застосуванням, але зумовлює призупинення їх виконання 
до вирішення питання у процесуальному порядку. Важливо, що ст. 22 цього ж Орга-
нічного закону встановлює для КС термін на розгляд конституційного позову в дев’ять 
місяців після його реєстрації, у виключних випадках цей термін може бути подовжено 
Головою КС, але не більш ніж на два місяці. Додамо, що згідно зі ст. 27-1 зазначеного 
акта (у редакції 2006 р.), провадження за конституційними позовами є письмовим, але 
на вимогу заявника воно може носити усний характер. Змагальність процесу під час 
розгляду КС конституційних позовів через іншого гарантується закріпленими у ст. 29 
цього Органічного закону Грузії процесуальними правами сторін. Представляти їх ін-
тереси в КС може як адвокат, так й інша людина з вищою юридичною освітою, тягар 
доведення у справі покладається на заявника. Додатково рівні права та процесуальні 
можливості сторін у КС розкриває згаданий закон Грузії від 21 березня 1996 р. Так, 
у ст. 11 він забороняє КС розглядати конституційність положень акта, крім згаданих 
у конституційному позові, а у ч. 3 ст. 13 передбачив право заявника у будь-який мо-
мент розгляду відкликати позов та тим самим припинити розгляд справи КС [6].

Виходячи з наведеного, слід запропонувати такі висновки. Запровадження з 1920 р. 
в австрійській правовій моделі інституту конституційного суду призвело до поступо-
вого запозичення цієї моделі багатьма державами світу, зокрема такими європейськи-
ми країнами, як Бельгія, Грузія, Іспанія, Латвія, Німеччина. Водночас у національних 
правових системах залишаються вкрай варіативними як повноваження конституцій-
ного суду, так і порядок звернення до цієї інституції, зокрема з питань порушення 
конституційних прав індивіда, а також особливості провадження у конституційному 
суді та порядок виконання його рішень.

До основних проблемних питань механізмів конституційного правозахисту шля-
хом розгляду скарг (заяв, петицій) фізичних осіб конституційним судом слід віднести 
формат вичерпання заявниками захисту власних прав у адміністративний та судовий 
спосіб та доведення такого вичерпання у конституційному суді, межі прав та свобод 
особи, що підлягають конституційному правозахисту, проблему оскарження відмови 
у прийнятті конституційним судом заяви до розгляду, питання усунення конкуренції 
між механізмами конституційного правозахисту та діяльності міжнародних правоза-
хисних судів та конвенційних органів. Також неврегульованим залишається питання 
належного відповідача в межах провадження за конституційної скаргою задля забез-
печення умов справедливості й змагальності, а також можливість припинення проце-
су через відкликання конституційної скарги заявником.

Зазначене зумовлює актуальність пожальших наукових досліджень правових меха-
нізмів конституційної скарги.
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У статті досліджуються правові проблеми справляння збору на обов’язкове пенсій-
не страхування від операцій із дорогоцінними металами. Визначено правові та еко-
номічні підстави розширення об’єкта збору на обов’язкове пенсійне страхування опе-
раціями з дорогоцінними металами. Проаналізовано платників збору на обов’язкове 
пенсійне страхування, визначені законодавцем, зокрема те, які саме суб’єкти можуть 
подавати ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування дер-
жавним пробірним клеймом, що представляє собою таке клеймування і які суб’єкти 
його здійснюють. Визначено, що, на відміну від інших об’єктів збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування, надходження від яких акумулюються в пенсійному 
фонді України, надходження від збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 
від операцій із дорогоцінними металами поступають в загальний фонд Державного 
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бюджету України. Визначено, що вирішенням проблеми недостатності коштів у бю-
джеті пенсійного фонду України стало можливим за рахунок розширення об’єктів 
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, зокрема зарахування до таких 
об’єктів певних операцій із дорогоцінними металами. Зроблено висновок, що збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування від операцій із дорогоцінними металами 
є окремим податком, прихованим у складі збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування. Платіж від операцій із дорогоцінними металами відмінний від збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування за всіма елементами правового механіз-
му, надходження нього поступають у загальний фонд Державного бюджету України, 
йому не притаманна індивідуальна відплатність, його введено без належних право-
вих підстав, тимчасово, до повного погашення заборгованості з виплати пенсій пен-
сійним фондом України, він не відповідає принципам загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування.

Ключові слова: збір на обов’язкове пенсійне страхування, операції з дорогоцінни-
ми металами.

DUTY ON OBLIGATORY STATE PENSION INSURANCE  
FROM TRANSACTIONS IN PRECIOUS METALS:  

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION

Dikhtiarenko Kyrylo Oleksiiovych,
Degree Seeking Applicant
(State Research Institute  
of the MIA of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

The article investigates the legal problems of collecting a tax on compulsory pension 
insurance against operations with precious metals. The legal and economic grounds for 
expanding the object of collection for obligatory pension insurance with operations with 
precious metals are determined. The taxpayers for compulsory pension insurance, which 
are defined by the legislator, are analyzed, namely, which subjects can submit jewelry and 
household articles made of precious metals to the branding of the state marking mark, 
which represents such branding and which subjects it carries out. It has been determined 
that, unlike other objects of compulsory state pension insurance, the proceeds of which are 
accumulated in the pension fund of Ukraine, the proceeds from the collection on obligatory 
state pension insurance from operations with precious metals enter the general fund of the 
State Budget of Ukraine ; іt was determined that the solution to the problem of insufficiency 
of funds in the budget of the Pension Fund of Ukraine was made possible by expanding the 
collection objects for compulsory state pension insurance, including the assignment to such 
objects of certain operations with precious metals. It is concluded that the charge for com-
pulsory state pension insurance against operations with precious metals is in fact a separate 
tax hidden in the compulsory state pension insurance tax. Payment from operations with 
precious metals is different from the duty on compulsory state pension insurance for all 
elements of the legal mechanism; its receipt enters into the general fund of the State Budget 
of Ukraine, it does not have an individual reimbursement, it was introduced without prop-
er legal grounds, temporarily, to the full repayment of arrears of pension payments by the 
Pension Fund of Ukraine and it does not correspond to the principles of compulsory state 
pension insurance.

Key words: compulsory pension insurance, operations with precious metals.
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Відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страху-
вання» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР (далі – Закон № 400/97-ВР) [1], із певних операцій 
із дорогоцінними металами справляється збір на обов’язкове пенсійне страхування. 
Уперше такий збір уведено в 1998 році на підставі Указу Президента України «Про не-
відкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій» від 31.08.1998 
№ 957, в якому зазначалося, що тимчасово, на період до повного погашення забор-
гованості з виплати пенсій, що здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду 
України, підприємства і організації, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними 
виробами, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 3% 
вартості ювелірних виробів із золота, крім обручок [2]. 22 жовтня ухвалено відповід-
ний Закон № 208-XIV «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язко-
ве державне пенсійне страхування» [3], який статтю 1 Закону № 400/97-ВР доповнив 
пунктом 6 аналогічного змісту.

Зарахування операцій із дорогоцінними об’єктами до додаткових об’єктів справ-
ляння збору на обов’язкове пенсійне страхування зумовлено недостатністю коштів 
у бюджеті Пенсійного фонду України (далі – ПФУ), що склалася наприкінці 90-х ро-
ків (бюджет ПФУ, який формувався за рахунок страхових внесків внаслідок недостат-
ніх надходжень не зміг фінансувати пенсійні виплати і накопилися значні заборго-
ваності перед пенсіонерами) [4]. Як відомо, ПФУ є центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення 
обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страху-
ванню [5]. За загальним визначенням, ПФУ відіграє основну роль у пенсійному забез-
печенні громадян, будучи основною установою, яка здійснює керівництво та управ-
ління державою системою пенсійного страхування [6, с. 99]. Недостатність коштів 
у бюджеті ПФУ на той час стала серйозною соціальною проблемою, вирішення якої 
законодавець знайшов за рахунок розширення об’єктів збору на обов’язкове держав-
не пенсійне страхування, зокрема зарахування до таких об’єктів певних операцій із 
дорогоцінними металами.

Відтоді законодавець лише один раз повертався до питання справляння збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій із дорогоцінних металів – За-
коном України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких за-
конодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII підхід 
до справляння зазначеного збору з вищевказаних операцій було змінено: замість під-
приємств і організацій, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами, 
збір на обов’язкове пенсійне страхування покладено на фізичних осіб та суб’єктів го-
сподарювання, які подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на 
клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного 
контролю, що є платниками збору на обов’язкове пенсійне страхування (п. 6 ст. 1 За-
кону № 400/97-ВР) [7].

Проте справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з опера-
цій із дорогоцінними металами є спірним питанням, оскільки такий об’єкт «випа-
дає» із системи об’єктів державного пенсійного страхування, яку повинні складати 
страхові внески.

Необхідно підкреслити, що в 1998 році, відповідно до Указу Президента Украї-
ни «Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій» від 
31.08.1998 № 957 та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 22.10.1998 № 208-XIV, крім опе-
рацій із дорогоцінними металами, до об’єктів збору на обов’язкове державне пенсій-
не страхування зараховано операції з купівлі-продажу іноземної валюти, відчуження 
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автомобілів, нерухомого майна (будинків і квартир), з надання послуг стільникового 
зв’язку [2; 3]. Розширення об’єкта цього збору за рахунок певних видів господарських 
операцій викликало жваву дискусію.

З одного боку, науковці (В.П. Верещак, Л.О. Ткаченко) зазначали, що такий крок 
законодавця є обґрунтованим і спрямованим на формування фінансових підстав для 
реалізації певних видів соціальних функцій держави [8, с. 89; 9, с. 15]. Справді, вве-
дення додаткових об’єктів, із яких справлявся збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування, наприкінці 90-х років зумовило суттєві фінансові надходження до ПФУ, 
зокрема в 1999 році було погашено понад 1 млрд. грн. заборгованості виплати пенсій 
минулих років [10, с. 2].

З іншого боку, Н.В Якуша, Н.І. Яценко, Ю.В. Сколотяний та інші науковці напо-
лягали, що введення додаткових об’єктів, крім страхових внесків (внесків, нарахова-
них на фонд заробітної плати, що сплачуються роботодавцями від імені працівників, 
і внесків самозайнятих осіб), не відповідає меті і принципам пенсійного страхування, 
оскільки об’єктом нарахування страхового внеску має бути фонд оплати праці, а не 
окремі господарські операції [11, с. 516; 4]. Н.В Якуша також наполягала, що призна-
ченням збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є формування фінансово 
обґрунтованих підстав для реалізації певних видів соціальних функцій держави, а сам 
збір має не фіскальний, а компенсаційний характер, тому введення до об’єктів цього 
збору певних видів господарських операцій порушує мету його справляння [11, с. 513].

Справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій із від-
чуження нерухомого майна як таке, що не відповідає фінансово-правовій сутності 
такого збору, критикувала І.О. Бухтіярова [12, с. 211].

На відсутність правових підстав для справляння збору на обов’язкове державне пенсій-
не страхування з операцій із відчуження автомобілів указувала В.О. Рядінська [13, с. 489].

Особливої критики зазнало справляння збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування за операції з купівлі-продажу іноземної валюти. Негативними наслідка-
ми справляння цього збору із зазначених операцій визначалися: суттєва перешкода 
для інвестицій, що заважає притоку капіталу, зменшує можливості економіки фінан-
сувати внутрішні реальні інвестиції, зменшує ліквідність ринку іноземної валюти, 
підвищує вартість іноземних інвестиційних товарів та потребу в інтервенціях з боку 
НБУ [14; 15, с. 129]; порушення фінансово-правової цілісності збору на державне пен-
сійне страхування як збору неподаткового характеру [11; 16, с. 193] і т. ін.

Проте питанню правомірності справляння збору обов’язкове державне пенсійне 
страхування з операцій із дорогоцінними металами не приділялося достатньої ува-
ги, тоді як воно заслуговує розгляду та формування наукової думки щодо цього. Для 
визначення авторської позиції щодо правомірності справляння збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування з операцій із дорогоцінними металами необхідно до-
слідити його правову природу та відповідність принципам пенсійного забезпечення.

Здавалося б, що правова природа збору на обов’язкове державне пенсійне страху-
вання визначається його назвою – «збір», оскільки збором, відповідно до п. 6.2 ст. 6 ПК 
України, є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платни-
ків зборів з умовою отримання ними спеціальної вигоди, зокрема внаслідок вчинення 
на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, 
іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій [17]. Відпо-
відно до п. 1.3 ст. 1 ПК України, норми цього кодексу не поширюються на погашення 
зобов’язань зі сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих 
видів господарських операцій, а згідно з п. 1.4 цієї ж статті, встановлення і скасування 
зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських 
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операцій, розмірів та механізмів справляння здійснюються відповідно до Закону 
України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 18.11.1997 р. 
№ 637/97-ВР; у ст. 9, 10 ПК України, де надається перелік загальнодержавних та міс-
цевих податків і збрів, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не визна-
чається [17]. У Законі № 400/97-ВР визначення цього збору також не міститься [1]. 
Отже, незважаючи на назву, правова природа збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування в цілому та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від опе-
рацій з дорогоцінними металами, зокрема не є визначеною. Для визначення правової 
природи вищевказаного збору необхідно проаналізувати його правовий механізм.

Платниками збору обов’язкове державне пенсійне страхування від операцій із до-
рогоцінними металами є фізичні особи та суб’єкти господарювання, які продають 
ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування державним 
пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю (п. 6 ст. 1 Закону 
№ 400/97-ВР [1]). Визначення платників збору на обов’язкове пенсійне страхування, 
надане законодавцем, вимагає аналізу того, які саме суб’єкти можуть подавати ювелір-
ні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним 
клеймом, що представляє собою таке клеймування і які суб’єкти його здійснюють.

Державне пробірне клеймо – знак установленого єдиного зразка, що засвідчує 
цінність виробів із дорогоцінних металів (п. 22 ст. 1 Закону України «Про державне 
регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і доро-
гоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 р. № 637/97-ВР 
(надалі – Закон № 637/97-ВР); клеймування – пробірно-технологічна операція нане-
сення відбитку державного пробірного клейма на ювелірні та побутові вироби з до-
рогоцінних металів (п. 23 ст. 1 Закону № 637/97-ВР) [18].

Обов’язковому державному пломбірному клеймуванню підлягають:
– виготовлені суб’єктами господарювання ювелірні та побутові вироби з доро-

гоцінних металів (із дорогоцінними металами), якщо зазначені суб’єкти не мають 
атестованої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
з питань технічного регулювання, або центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю в установлено-
му порядку лабораторії;

– увезені на територію України юридичними та фізичними особами ювелірні та 
побутові вироби, виготовлені з дорогоцінних металів з метою реалізації (крім увезе-
них для власних потреб);

– ювелірні та побутові виробі, виготовлені з дорогоцінних металів, за заявками 
юридичних та фізичних осіб (п. 2 ст. 15 Закону № 637/97-ВР) [18].

Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 
технічного регулювання, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (п. 1 
«Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України», затвердже-
ного Указом Президента України від 31.03.2011 р. № 634/2011 [19]), а центральним ор-
ганом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробір-
ного контролю – Міністерство фінансів України (п. 1 «Положення про Міністерство 
фінансів України», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 
№ 375 [20]). Отже, на клеймування державним пробірним клеймом суб’єкти госпо-
дарювання подають ювелірні та побутові вироби, виготовлені ними, якщо зазначені 
суб’єкти не мають атестованої Міністерством економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни, або Міністерством фінансів України, в установленому порядку лабораторії.

Для суб’єктів господарювання, що виготовляють ювелірні та побутові вироби, за-
конодавець установлює особливі вимоги. Крім обов’язкової державної реєстрації, 
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передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань» від 5.05.2003 № 755-IV [21], передбачено 
облік суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами 
та внесення їх до відповідного реєстру (Наказ Міністерства фінансів України «Про за-
твердження порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, 
які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» від 
08.04.2013 № 465 [22]).

Таким чином, платниками збору на обов’язкове пенсійне страхування з операцій 
із дорогоцінними металами є суб’єкти господарювання, що виготовляють ювелірні та 
побутові вироби з дорогоцінних металів, юридичні та фізичні особи, що ввозять на 
територію України ювелірні та побутові вироби, виготовлені з дорогоцінних металів, 
із метою реалізації.

Об’єктом збору на обов’язкове пенсійне страхування від операцій із дорогоцінними 
металами є вартість основного дорогоцінного металу (золото, срібло, платина, пала-
дій) у перерахунку на вагу чистого металу, що міститься у сплаві, з якого виготовлено 
ювелірний чи побутовий виріб, визначена за офіційним курсом НБУ на банківські ме-
тали на час подання платником збору ювелірних та побутових виробів на клеймуван-
ня до казенного підприємства пробірного контролю (п. 5 ст. 2 Закон № 400/97-ВР [1]).

Ставку збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від операцій із дорого-
цінними металами, встановлено у розмірі 10,0% від вартості основного дорогоцінного 
металу (золото, срібло, платина, паладій) у перерахунку на вагу чистого металу, що 
міститься у сплаві, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, визначена за 
офіційним курсом НБУ на банківські метали на час подання платником збору юве-
лірних та побутових виробів на клеймування до казенного підприємства пробірного 
контролю (п. 7 ст. 4 Закон № 400/97-ВР [1]).

Нормами ст. 1 Закону № 400/97-ВР передбачається, що суб’єкти підприємницької 
діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок), та 
юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого до-
бровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування під час подання ювелірних та побуто-
вих виробів із дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом 
до казенних підприємств пробірного контролю, на загальних підставах [1], тому для 
вищевказаних суб’єктів пільг зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування не передбачено. Водночас відповідно до п. 23 ст. 1 Закону № 637/97-ВР не 
підлягають обов’язковому клеймуванню в органах, які здійснюють державний про-
бірний контроль, напівфабрикати і зливи дорогоцінних металів, вироби з дорогоцін-
них металів, які мають історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі 
і монети, дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї, предметах побуту, 
релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і сухозлітка срібна, прилади, лаборатор-
ний посуд та інші вироби, що виготовляються з дорогоцінних металів і призначені 
для наукових, виробничих, медичних та інших цілей [18], тому з вищевказаних об’єк-
тів державний збір на обов’язкове державне пенсійне страхування від операцій із до-
рогоцінними металами не справляється.

Міністерство фінансів України забезпечує організацію сплати (утримання) збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення казенними підпри-
ємствами пробірного контролю клеймування державним пробірним клеймом юве-
лірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, поданих фізичними особами 
та суб’єктами господарювання, у безготівковій та/або готівковій формі. Казенні під-
приємства пробірного контролю до 20-го числа місяця, що настає за звітним, подає 
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до органів ПФУ звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним 
пробірним клеймом. Контроль за сплатою (утриманням) збору на обов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування під час здійснення клеймування державним пробірним 
клеймом ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів покладається на 
Державну фіскальну службу України.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування від операцій із дорогоцінни-
ми металами надходить на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до дер-
жавного бюджету, відкриті в головних управліннях центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів; ці кошти в установленому порядку зараховуються до загального 
фонду державного бюджету і використовуються згідно із Законом «Про Державний 
бюджет України» (ч. 3 ст. 3 Закону № 400/97-ВР [1]). Згідно з п. 51 ст. 29 Бюджетного 
кодексу України, збори на обов’язкове державне пенсійне страхування від операцій 
із дорогоцінними металами належать до доходів загального фонду Державного бю-
джету України [23].

Аналіз правового механізму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 
з операцій із дорогоцінними металами дозволяє зробити такі висновки:

– платники, об’єкт, ставка, порядок обчислення та інші елементи правового меха-
нізму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від операцій із дорогоцін-
ними металами відмінні від аналогічних елементів інших об’єктів збору на обов’язко-
ве державне пенсійне страхування;

– на відміну від інших об’єктів збору на обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня, надходження від яких акумулюються в ПФУ, надходження від збору на обов’язко-
ве державне пенсійне страхування від операцій із дорогоцінними металами поступа-
ють у загальний фонд Державного бюджету України;

– у складі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування прихований інший 
платіж, який можна було б назвати збором за клеймування державним пробірним 
клеймом ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, якби за таке клей-
мування не стягувалася пробірна плата згідно Тарифу на виконання експертно-про-
бірних та інших робіт (надання послуг), виконуваних Центральним казенним під-
приємством пробірного контролю Міністерства фінансів України [24].

– збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від операцій із дорогоцін-
ними металами не притаманна головна ознака зборів – індивідуальна відплатність, 
оскільки за отримання спеціальної вигоди – здійснення клеймування ювелірних та 
побутових виробів із дорогоцінних металів стягується інший платіж – пробірна плата.

Таким чином, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування від операцій із 
дорогоцінними металами є прихованим податком, який регулюється окремим зако-
ном і не передбачений ст. 9, 10 ПК України.

Іншим аспектом, на якому необхідно зосередити увагу, є аналіз принципів загаль-
нообов’язкового державного пенсійного страхування та визначення того, чи відпо-
відає зазначеним принципам збір на обов’язкове державне пенсійне страхування від 
операцій із дорогоцінними металами. Принципи загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування закріплено у ст. 7 Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV, згідно з нормами 
якої загальнообов’язкове державне пенсійне страхування здійснюється за принци-
пами: законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування; обов’язковості страхування осіб, які працю-
ють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених 
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законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних 
осіб-підприємців; права на добровільну участь у системі загальнообов’язкового пен-
сійного страхування осіб, які відповідно до закону не підлягають загальнообов’язко-
вому державному пенсійному страхуванню; заінтересованості кожної працездатної 
особи у власному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію; рівноправ-
ності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов’яз-
ків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування; диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового ста-
жу та розміру заробітної плати (доходу); солідарності та субсидування в солідарній 
системі; фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних послуг за 
рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів; держав-
них гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав, передбачених законом; 
гласності, прозорості та доступності діяльності Пенсійного фонду; обов’язковості 
фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду витрат, пов’язаних із виплатою 
пенсій та наданням соціальних послуг, в обсягах, передбачених законом; цільового 
та ефективного використання коштів загальнообов’язкового державного пенсійно-
го страхування; відповідальності суб’єктів системи загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування за порушення норм закону, а також за невиконання 
або неналежне виконання покладених на них обов’язків [25]. Виходячи з аналізу за-
кріплених законодавцем принципів загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування, можемо констатувати, що справляння збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування від операцій із дорогоцінними металами не відповідає вище-
зазначеним принципам.

Як зазначалося раніше, розповсюдження справляння збору на обов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування на певні види господарської діяльності було введено 
тимчасово, до повного погашення заборгованості з виплати пенсій ПФУ. Тобто жод-
них правових підстав для введення збору на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування з операцій із дорогоцінними металами не існувало, уряд із метою «ла-
тання дірок» у бюджеті ПФУ ввів об’єктом цього збору певні види операцій із доро-
гоцінних металів.

Таким чином, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування від операцій із 
дорогоцінними металами є окремим податком, прихованим у складі збору на обов’яз-
кове державне пенсійне страхування. Платіж від операцій із дорогоцінними метала-
ми відмінний від збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за всіма еле-
ментами правового механізму, надходження нього поступають у загальний фонд 
Державного бюджету України, йому не притаманна індивідуальна відплатність, його 
введено без належних правових підстав, тимчасово, до повного погашення заборго-
ваності з виплати пенсій ПФУ і він не відповідає принципам загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування.

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про збір на обов’язкове пенсійне страхування» від 26.06.1997 

№ 400/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 37. Ст. 237.
2. Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій: 

Указ Президента України від 31.08.1998 № 957. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/957/98.

3. Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування: Закон України від 22.10.1998 № 208-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/208-14.



33

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

4. Яценко Н. Сколотяний Ю. Пенсійна реформа: що мішає? Дзеркало тижня. 2010. 
№ 12 (792). 27 берез. – 2 квіт. URL. http://www.zn.ua.

5. Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України. Постанова Ка-
бінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/280-2014-п.

6. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / за заг. ред. П.Д. Пили-
пенка. Київ: Вид-во «Істина», 2007. 224 с.

7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо податкової реформи: Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII. 
Відомості Верховної Ради. 2015. № 7–8, № 9. Ст. 55.

8. Верещак В. Механізм впровадження накопичувального складника в систе-
му обов’язкового пенсійного страхування України. Public Administration and Local 
Government. 2016. № 2 (29). Р. 89-97. 

9. Ткаченко Л. Резерви збільшення доходів пенсійної системи України. Україна: 
аспекти праці. 2009. № 5. С. 15-19.

10. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу 
безготівкової іноземної валюти: час скасувати / Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій в Україні. URL: http:// www.ier.kiev.ua.

11. Якуша Н.В. Збір на обов’язкове державне пенсійне. Форум права. 2008. № 2. 
С. 513-517.

12. Бухтіярова І.О. Правові проблеми оподаткування відчуження нерухомого май-
на. Наука та правоохорона. 2012. № 3. С. 210-213.

13. Рядінська В.О. Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з продажу 
об’єктів рухомого майна: шляхи удосконалення. Форум права. 2013. № 2. С. 487-491.

14. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу 
безготівкової іноземної валюти: Час скасувати: звіт Інституту економічних досліджень 
та політичних консультацій в Україні та Німецької консультативної групи при уря-
ді України. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_
advisory_group/2006/V7_ukr.pdf.

15. Толуб’як В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів систе-
ми пенсійного забезпечення України. Вісник національної академії державного управління. 
2013. № 4. С. 127-133.

16. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу 
безготівкової іноземної валюти: час скасувати: Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій в Україні. URL: http:// www.ier.kiev.ua.

17. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості 
Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.

18. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцін-
них металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України 
від 18.11.1997 № 637/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

19. Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Указ 
Президента України від 31.03.2011 № 634/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/634/2011.

20. Положення про Міністерство фінансів України: Постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 20.08.2014 № 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/375-2014-п.

21. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань: Закон України від 5.05.2003 № 755-IV. Відомості Верховної Ради 
України. 2003. № 31–32. Ст. 263.



34

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

УДК 349.6

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЛІСИ

Золотарьова Наталія Іванівна,
доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри  
поліцейського права 
(Національна академія  
внутрішніх справ, м. Київ, Україна)

Статтю присвячено дослідженню правового регулювання в галузі лісових відносин. 
Проаналізовано історичні аспекти становлення нормативно-правового регулювання лісо-
вих відносин, а саме Лісоохоронний закон 1888 р. і Лісовий статут 1913 р., що передбачали 
втручання держави в права приватного власника, заборону безконтрольного використан-
ня лісу, право держави на експропріацію лісів у тих власників, що порушують законодав-
ство. Розглянуто повноваження Державного агентства лісових ресурсів та Міністерства 
екології та природних ресурсів України. З’ясовано, що серед повноважень Міністерства 
екології та природних ресурсів України найважливішими є державне управління, регулю-
вання у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складника заходів 
з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтво-
рення та охорони природних ресурсів та контроль за додержанням вимог природоохо-
ронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів. На-
голошено, що до складу лісів місцевого значення належать лісові ділянки, розташовані за 
великими лісовими масивами, а саме: а) колишні селянські, суспільні й переселенські лісові 
наділи; б) ліси, що перебували у подвірному селянському володінні на хуторах і окремих 
земельних наділах; в) інші ліси, що належали до націоналізації лісів сільським колективам 
і товариствам селян, що й перебували в лісовому або підсічному користуванні, що не мали 
загальнодержавного значення. Зроблено висновок про необхідність чіткого передбачення 
у Конституції України того, що суб’єктами права власності на ліси є держава, територіальні 
громади, громадяни та юридичні особи, оскільки Основний Закон України лише зазначає, 
що громадяни мають право на користування всіма природними ресурсами. 

Ключові слова: лісове господарство, землекористувачі, колективи, товариства, 
державні органи.
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The article is devoted to the study of legal regulation in the field of forestry. The historical 
aspects of the formation of the legal regulation of forestry relations were analyzed, name-
ly, the Forest Protection Act of 1888 and the Forestry Charter of 1913, which provided for 
state interference with the rights of the private owner, the prohibition of uncontrolled use 
of forests, the right of the state to expropriate forests to those forest owners who violate the 
law. The powers of the State Forestry Agency and the Ministry of Ecology and Natural Re-
sources of Ukraine are considered. It is revealed that among the powers of the Ministry of 
Ecology and Natural Resources of Ukraine the most important are state administration, reg-
ulation in the field of protection, protection, use and reproduction of forests as an integral 
part of measures on environmental protection, rational use, reproduction and protection of 
natural resources, and control observing the requirements of nature protection legislation in 
the field of protection, protection, use and reproduction of forests. It was emphasized that 
forests of local significance included forest areas located outside large forest areas, name-
ly: a) former peasant, public and resettlement forest plots; b) forests that were in the yard 
peasant ownership of the farms and individual land plots; c) other forests belonging to the 
nationalization of forests to the village collectives and peasant associations that were in their 
forest or subspecial use, which did not have a national significance. The conclusion is made 
on the need to make clear in the Constitution of Ukraine that the subjects of ownership of 
forests are the state, territorial communities, citizens and legal entities, since the Basic Law 
of Ukraine only states that citizens have the right to use all natural resources.

Key words: forestry, land users, groups, societies, state bodies.

Вступ. Основні норми лісового права містить Лісовий кодекс України, затвердже-
ний Законом України № 3852-XII від 21 січня 1994 року. Згідно із статтею 1 цього пра-
вового акта, ліс – це не тільки деревна рослинність, але й «тип природних комплексів, 
у якому поєднуються з деревною та чагарниковою рослинністю відповідні ґрунти, 
трав’яна рослинність, тваринний світ, мікроорганізми та інші природні компоненти, 
що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє 
природне середовище. Ліси України є її національним багатством і за своїм призна-
ченням та місце розташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, сані-
тарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є дже-
релом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. Усі ліси на території 
України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призна-
ченням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий 
фонд України і перебувають під охороною держави» [1].

Базуючись на конституційних нормах, Лісовий кодекс України встановлює правові 
основи раціонального використання, охорони, захисту і відтворення лісів, підвищен-
ня екологічного і ресурсного потенціалу. При цьому регулювання лісових відносин 
здійснюється з урахуванням уявлень про ліс як про сукупність лісової рослинності, 
землі, тваринного світу й інших компонентів навколишнього природного середови-
ща, що має вагоме екологічне, економічне і соціальне значення.
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Результати дослідження. Поняття «ліс» склалося не відразу. До XVII ст. його 
розглядали як місце бортництва, полювання, як загородження від набігів ворогів. 
У XVIII ст. при Петрові I і Катерині ІІ ліс використовують як корабельний матеріал 
для будівництва російського флоту. У XIXст. і XX ст. засновуються і функціонують 
державні органи управління лісом, що стає засобом отримання прибутку: у 1913 р. 
лісова галузь давала 2% державного бюджету (97 млн. руб., з яких третина йшла на 
лісове господарство). Посилення державних функцій у сфері лісових відносин і деякі 
обмеження приватних форм володіння лісами можна спостерігати в Росії вже напри-
кінці XIX ст. Лісоохоронний закон 1888 р. і Лісовий статут 1913 р. (що входили у Звід 
законів Російської імперії) передбачали втручання держави в права приватного влас-
ника, заборону безконтрольного використання лісу, право держави на експропріацію 
лісів у тих власників лісу, що порушують законодавство. Хазяїн лісу, визнаного захис-
ним, перебував під наглядом держави, його права обмежувалися настільки, що ліс пе-
реставав бути джерелом прибутку. До створених лісоохоронних комітетів належали 
представники місцевих адміністрацій, губернатора, визначали соціальну значимість 
лісів із наслідками, що звідси випливають [2, c. 102].

Однак у Росії продовжували існувати різні форми власності на ліси. Перед 1917 ро-
ком у державній власності в Російській імперії перебувало лише 47% розвіданих площ 
лісу [3, c. 9].

Адміністративна діяльність органів управління в системі лісового господарства 
була відчутною в українській гетьманській державі (29 квітня – 14 грудня 1918 р.), 
коли окремі заходи адміністративно-правового впливу були запроваджені і застосо-
вувалися на території Центральної, Східної та Південної України за часів гетьманату 
Павла Скоропадського. У цей період утворено Міністерство земельних справ, у складі 
якого функціонував відділ з охорони пам’яток природи. При ньому створено відпо-
відну комісію, до якої входили спеціалісти лісової справи.

Перебуваючи в складі СРСР, Україна користувалася лісовим законодавством спо-
чатку Російської Радянської Соціалістичної Республіки, а пізніше – законодавством 
СРСР. 26 жовтня 1917 року Декретом «Про землю» [4] встановлюється право держав-
ної власності на землю, її надра, ліси й води та взагалі скасовується право приватної 
власності на ці об’єкти природи. Від 26 жовтня 1917 р. за рішенням 2-го Всеросійсько-
го з’їзду Рад уводиться нова форма власності – всенародна, тому надра, землі, ліси 
і води передаються у власність народу.

Рішенням Другого Всеросійського з’їзду Рад 26 жовтня 1917 року віднайдено нову 
форму власності – загальнонародну: з’їзд проголосив перехід усіх надр, землі, лісів 
і вод у власність народу, всі ліси стали загальнонародною власністю. Декрет «Про зем-
лю» набув чинності на Україні згідно з резолюцією першого Всеукраїнського з’їзду 
Рад [5], що відбувся в грудні 1917 року.

Пізніше уряди РСФСР і УРСР приймають лісоохоронні правові акти, які були спря-
мовані на збереження лісу та інших пов’язаних із ним компонентів. У 1918 р. В.І. Лені-
ним та Я.М. Свердловим розроблено проект Декрету «Про ліси», який було прийнято 
урядом РСФСР 18 травня цього ж року [6].

26 лютого 1919 р. Рада Народних Комісарів УРСР прийняла Декрет «Про охорону 
лісів», яким розпочато роботу з обліку лісових фондів, установлено відповідальність 
за лісові порушення.

Досить важливим правовим актом у галузі лісового господарства виявився прийня-
тий 7 липня 1923 р. Лісний кодекс РСФСР, уведений у дію ВЦВК РСФСР 25 липня 
1923 року. Постановою про введення в дію цього Кодексу передбачено покладен-
ня обов’язку на Народний Комісаріат Землеробства у дворічний строк у порядку, 
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передбаченому в цьому кодифікованому акті, за яким варто обстежити і передати 
трудовим землекористувачам лісові ділянки місцевого значення й земельні площі, що 
не мають лісогосподарського значення, для перетворення останніх на сільськогоспо-
дарські угіддя на задоволення потреб того ж населення [7].

Лісовим кодексом передбачалося, що всі ліси й земельні площі, призначені для ви-
рощування деревини й для потреб лісового господарства, відмежовані у встановле-
ному для того порядку від земель іншого призначення, становлять власність Робіт-
ничо-Селянської Держави й утворюють єдиний державний лісовий фонд. Зі складу 
державного лісового фонду можуть бути вилучені для передання в земельний фонд 
такі площі, що не мають захисного характеру:

а) лісові ділянки, придбані селянськими колективами й товариствами в дореволю-
ційний час із метою розширення землекористування або надані їм у законному по-
рядку для тієї ж мети до видання Земельного Кодексу;

б) незначні лісові площі, що входять у склад земель трудового землекористування, 
що і створює незручності для ведення сільського господарства.

Вилучення площ із державного лісового фонду проводиться відповідним Народ-
ним Комісаріатом Землеробства.

Вилучені з лісового фонду площі і земельні площі з деревною рослинністю, що рос-
ла на них, які підпадали під передання в земельний фонд, надходили у підпорядку-
вання землевпорядних установ і надавалися землекористувачам на підставі й за умов, 
передбачених Земельним Кодексом. Ліс товарного характеру, що ріст на виключених 
із лісового фонду площах, реалізовувався лісовими органами відповідного Народного 
Комісаріату Землеробства на загальних підставах.

Єдиний державний лісовий фонд було розділено на ліси місцевого й загальнодер-
жавного значення.

До складу лісів місцевого значення належали лісові ділянки, розташовані за вели-
кими лісовими масивами, а саме:

а) колишні селянські, суспільні й переселенські лісові наділи;
б) ліси, що перебували у подвірному селянському володінні на хуторах і окремих 

земельних наділах;
в) інші ліси, що належали до націоналізації лісів сільським колективам і товари-

ствам селян, що й перебували в лісовому або підсічному користуванні, що не мали 
загальнодержавного значення [8].

У Радянському Союзі ставлення до охорони лісів було не досить однозначне. На кон-
ституційному рівні відносини щодо використання і відновлення лісів регулювали-
ся у Конституції СРСР від 7 жовтня 1977 року [9] й у Конституції УРСР від 20 квітня 
1978 року [10]. Так, у ст. 11 Конституції СРСР та ст. 11 Конституції УРСР установлено 
право виключної власності держави на землю, її надра, води і ліси. Не менш важливою 
основою природоохоронного й природоресурсного законодавства УРСР була ст. 18 
Конституції СРСР: «В інтересах нинішнього та майбутніх поколінь у СРСР здійснюють-
ся необхідні заходи для охорони і науково обґрунтованого, раціонального використан-
ня землі та її надр, водних ресурсів, рослинного й тваринного світу, для збереження 
в чистоті повітря і води, забезпечення відтворення природних багатств та поліпшення 
середовища, яке оточує людину». Право громадян СРСР на охорону здоров’я, яке реа-
лізувалося завдяки заходам з оздоровлення навколишнього середовища, гарантувалося 
ст. 42 Конституції СРСР. Основний Закон СРСР покладав на всіх радянських громадян 
обов’язок берегти природу, охороняти її багатства (ст. 67 Конституції СРСР) [11].

Збереження лісових угідь виступало одним із важливих завдань органів державного 
управління. Проте регулювання лісових відносин було досить роздрібнене. Протягом 
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шістдесяти років із питань лісокористування в СРСР видавалися окремі урядові поста-
нови. Через свою розрізненість вони не могли повністю врахувати потреби галузі в за-
конодавчому регулюванні. Лісогосподарські норми часто порушувалися. Необхідним 
був єдиний нормативний акт, що встановлює не тільки правила використання й охо-
рони лісів, але й відповідальність за порушення в лісовому господарстві. Саме тому 
17 червня 1977 р. були прийняті Основи лісового законодавства Союзу РСР і союзних 
республік. Вони базувалися на праві виняткової власності держави на ліси й законо-
давчо закріплювали принцип невідчуження лісових земель. У цьому правовому акті 
чітко вибудовувалася структура лісового господарства, встановлювалася ефективна 
система управління галуззю, строго фіксувалися права й обов’язки тих, хто опікувався 
лісами, і тих, хто використовував його ресурси. Визначено столітній цикл лісокорис-
тування. Він дозволяв забезпечувати народне господарство деревиною й при цьому 
зберігати й збільшувати лісове багатство [12].

На розвиток лісового законодавства Верховною Радою Української РСР 13 грудня 
1979 року було прийнято Лісовий кодекс УРСР [13], який урегульовував лісові відно-
сини в Україні. Як ішлося в його преамбулі, він приймався з метою забезпечення раці-
онального використання лісів, охорони й захисту, відтворення і підвищення продук-
тивності для задоволення потреб народного господарства та населення в деревині й 
іншій лісовій продукції, посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулювальних, 
санітарно-гігієнічних, оздоровчих й інших корисних природних властивостей лісів.

Лісовий кодекс України, затверджений Законом України № 3852-XII від 21 січня 
1994 року, передбачив основні завдання державного регулювання та управління 
у сфері лісових відносин, повноваження державних органів у цій сфері, встановив 
правові основи лісового господарства, обов’язки щодо ведення лісового кадастру і ве-
дення обліку лісів, а також порядок контролю за його використанням і відтворенням.

Слід зазначити, що Лісовий кодекс України не тільки встановлює основні повнова-
ження Державного агентства лісових ресурсів, але й центрального органу виконавчої 
влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових від-
носин, тобто Міністерства екології та природних ресурсів України. Останнє має такі 
повноваження щодо лісового господарства: 1) вносить пропозиції щодо формування 
та реалізації державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтво-
рення лісів як складової частини державної політики у сфері охорони навколишньо-
го природного середовища; 2) здійснює державне управління, регулювання у сфері 
охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складника заходів з охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення 
та охорони природних ресурсів; 3) здійснює державний контроль за додержанням 
вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та 
відтворення лісів; 4) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з охо-
рони, захисту, використання та відтворення лісів; 5) бере участь у розробленні за-
гальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів; 6) погоджує матеріали лісовпорядкування; 7) за-
тверджує в установленому порядку нормативи використання лісових ресурсів; 8) по-
годжує нормативно-правові акти з ведення лісового господарства; 9) організовує 
проведення екологічної експертизи щодо впливу промислових та інших об’єктів, хі-
мічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосуван-
ня в лісах, установлює регламенти застосування; 10) обмежує чи зупиняє (тимчасово) 
в установленому порядку діяльність підприємств, установ та організацій незалежно 
від підпорядкування та форм власності, якщо вона здійснюється з порушенням зако-
нодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на 
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використання природних ресурсів; 11) розглядає справи про адміністративні право-
порушення; 12) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні санкції до 
підприємств, установ та організацій, посадових і службових осіб, громадян за пору-
шення вимог законодавства, подає позови до суду про відшкодування збитків і втрат, 
завданих унаслідок такого порушення; 13) забезпечує погодження проектів відведен-
ня земельних лісових ділянок тощо [14, ст. 29].

Висновки. Лісовий кодекс України в статті 7 передбачає, що ліси, які перебувають 
у межах території України, є об’єктами права власності українського народу. Ліси мо-
жуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності. Суб’єктами права 
власності на ліси є держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи. 
Це право необхідно чітко передбачити й у Конституції України, оскільки Основний 
Закон України лише зазначає, що громадяни мають право на користування всіма 
природними ресурсами.
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ПРАВО НА САМОВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОВА ПРИРОДА  

ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Карп Дмитро Ілліч,
аспірант
(Міжрегіональна академія управління 
персоналом, м. Київ, Україна)

Стаття присвячена вивченню концептуальних аспектів визначення права на само-
визначення національних меншин у науці конституційного права. Стверджується, 
що в сучасних конституціях відображені деякі концептуальні підходи до предметної 
композиції національних меншин.  Це вимагає їх всебічного огляду та наукового ана-
лізу з точки зору сучасних процесів європейської інтеграції у міждержавному здійс-
ненні загальновизнаних стандартів, принципів і норм прав людини, громадянина, 
соціальних груп.

На сучасному етапі, незважаючи на прийняті конституційні правові акти, з одного 
боку, ми досі не маємо цілісної концепції розвитку української держави, з акцентом 
на якісні характеристики українського народу, його менталітет, а також не враховує-
мо менталітет і інтереси національних меншин. З іншого боку, концепція етнонаціо-
нального фактору, концептуальний розвиток етнонаціональних проблем і цілісний 
підхід до їх вирішення ще не створені.

Тому глибокі і радикальні зміни, що відбуваються у всіх сферах політико-правово-
го життя сучасного українського суспільства, ще не вписуються в традиційну концеп-
цію політико-правової системи, і тому існує нагальна потреба знайти нову парадигму 
розвитку таких систем.

Така парадигма конституційно-правового статусу національних меншин в сучас-
них умовах правової глобалізації, на нашу думку, повинна базуватися насамперед на 
фундаментальних принципах самоорганізації, які досить ефективні для пояснення 
різних систем, в тому числі, що самоорганізація в системах різних рівнів має свою 
специфіку.

Таким чином, прагнення до автономії та національного самовизначення народів 
і націй є повноцінним фактом, і вони повинні і можуть бути враховані і реалізовані 
в різних формах суверенітету в межах існуючої держави. Зрештою, в процесі сувере-
нітету реалізуються національний, національний і державний суверенітет. Проте всі 
ці суверенітети органічно пов’язані і тісно переплетені. Якщо в монотеїстичному ста-
ні всі три суверенітети збігаються, то в поліетнічному стані їх співвідношення досить 
складне. Іншими словами, національний і державний суверенітет, по суті, є різними 
формами прояву народного суверенітету: перший відображає його етнічну організа-
цію, а другий – державну.

Ключові слова: право на самовизначення, національні меншини, конституційне 
право, конституційно-правова доктрина, конституційно-правовий статус, права лю-
дини і громадянина, європейська інтеграція.
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CONSTITUTIONAL LAW NATURE AND FEATURES OF IMPLEMENTATION

Karp Dmytro Illich,
Postgraduate Student
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The article is devoted to the study of the conceptual aspects of determining the right to 
self-determination of national minorities in the science of constitutional law. It is alleged 
that in modern constitutions reflected some conceptual approaches to the subject compo-
sition of national minorities requires their comprehensive review and scientific analysis 
in terms of contemporary processes of European integration in interstate implementation 
of universally accepted standards, principles and norms of human rights, citizen and 
social groups.

At the present stage, despite the adopted constitutional legal acts, on the one hand, we 
still do not have a coherent concept for the development of the Ukrainian state, with a focus 
on the qualitative characteristics of the Ukrainian people, its mentality, and do not take into 
account the mentality and interests of national minorities. On the other hand, the concept 
of ethno-national factor, conceptual development of ethno-national problems and a holistic 
approach to their solution have not yet been created.

That is why the profound and radical changes taking place in all spheres of political and 
legal life of modern Ukrainian society do not yet fit into the traditional concept of a political 
and legal system, and therefore there is an urgent need to find a new paradigm for the de-
velopment of such systems.

Such a paradigm of the constitutional and legal status of national minorities in the cur-
rent conditions of legal globalization, in our opinion, must be based, first of all, on the fun-
damental principles of self-organization, which are quite effective in explaining different 
systems, including the fact that self-organization in systems of different levels has its own 
specific specifics.

Thus, the desire for autonomy and national self-determination of peoples and nations is 
a fulfilled fact and they must and can be taken into account and realized in various forms 
of sovereignty within the existing state. Ultimately, in the process of sovereignty, national, 
national and state sovereignty are realized. However, all these sovereignties are organically 
linked and closely intertwined. If in a monotheistic state all three sovereignties coincide, 
then in a polyethnic state their ratio is rather complicated. In other words, national and state 
sovereignty, in essence, are various forms of manifestation of popular sovereignty: the first 
reflects its ethnic organization, and the second – the state.

Key words: the right to self-determination, national minorities, constitutional law, con-
stitutional law doctrine, constitutional status, human and civil rights, European integration.

Актуальність дослідження. На сучасному етапі глобалізації та європейської між-
державної інтеграції глибокі та радикальні зміни, які відбуваються в усіх сферах по-
літико-правового життя сучасного українського суспільства, поки що не вкладаються 
у традиційне поняття політико-правової системи, а тому існує гостра потреба у пошу-
ку нової парадигми розвитку таких систем.

Така парадигма конституційно-правового статусу національних меншин у сучас-
них умовах правової глобалізації, на наш погляд, повинна ґрунтуватися насамперед 
на фундаментальних принципах самоорганізації, які є досить ефективними для по-
яснення різних систем, враховуючи й те, що самоорганізація у системах різного рівня 
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має свої специфічні особливості і виражається у конституційному визначенні права 
на самовизначення як ключового колективного права національних меншин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення конституцій-
но-правової природи права на самовизначення національних меншин та його прак-
тичної реалізації у науковій спеціальній літературі є достатньо дослідженим. Вра-
ховуючи те, що за своїм змістом самоорганізація національних меншин є досить 
багатогранним явищем, зазначена проблема є актуальною для теорії та історії держави 
і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права, зокрема, таких мі-
жгалузевих інститутів, як права та свободи людини і громадянина, державний устрій, 
статус органів державної влади, місцеве самоврядування тощо. В цьому відношенні 
можна виділити праці вітчизняних вчених, які досліджували окремі аспекти цього 
питання, зокрема: В.Б. Авер’янова, М.О. Баймуратова, О.М. Бикова, Ю.О. Волошина, 
В.І. Євінтова, В.Н. Денисова, Н.П. Гаєвої, В.М. Кампа, В.В. Копєйчикова, О.Л. Копилен-
ка, М.І. Корнієнка, П.Ф. Мартиненка, О.М. Мироненка, В.О. Нікітюка, М.П. Орзіха, 
В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, Ю.І. Римаренка, В.М. Селіванова, Є.А. Тихонової, 
Ю.М. Тодики, В.А. Чеховича, О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала та інших.

Водночас визначення парадигми конституційно-правового розвитку національних 
меншин як суб’єкта права на самовизначення у сучасних умовах глобалізації та між-
державної інтеграції становить актуальне теоретико-методологічне та науково-прак-
тичне завдання, зважаючи на принципові зміни фактичних обставин, у контексті 
яких відбувається практична реалізація даного колективного конституційного права 
та комплексної доктринальної категорії.

Мета статті – дослідити конституційно-правову природу та особливості реалізації 
права на самовизначення національних меншин у сучасних умовах правової глобалі-
зації та міждержавної інтеграції.

Виклад основного матеріалу. Чинна Конституція України чітко визнала націо-
нальні меншини одним із суб’єктів конституційних правовідносин. При цьому наці-
ональним меншинам як учасникам конституційно-правових відносин притаманний 
ряд специфічних ознак, які виділяють їх із системи інших суб’єктів, визначають їхнє 
місце та роль у сфері суспільних відносин [1, с. 78].

І все ж проблему визначення ознак, природу прав та особливостей національних 
меншин як суб’єктів конституційного права, на нашу думку, прийнятий Закон Украї-
ни «Про національні меншини в Україні» остаточно не вирішив. Навпаки, він ставить 
нові питання щодо зазначених проблем. З цієї точки зору варто звернутися до досвіду 
міжнародних організацій щодо вирішення питань, які пов’язані з визначенням термі-
ну «національна меншина», а разом з тим і визначенням особливих ознак та специфі-
ки здійснення прав цих суб’єктів.

Питання про національні меншини постало ще у ХVІ столітті. Починаючи з ХVI сто-
ліття, їхні права були зафіксовані в ряді договорів. З другої половини ХІХ століття 
чільне місце у відносинах між державами починають займати питання прав людини. 
Особливим напрямом їх захисту стає захист прав етнічних, національних, мовних, 
релігійних, культурних меншин. Якщо раніше фундаментальним фактором у виді-
ленні меншості виступала релігія, то з цього часу у трактуванні поняття меншини 
визначальними критеріями стають етнічні та мовні характеристики.

Після Першої Світової війни цей процес контролює Ліга Націй. У відповідних дого-
ворах національні меншини були визначені, як етнічні релігійні та мовні спільноти, 
котрі мовою, етнічними особливостями та культурою відрізняються від населення, 
серед якого вони живуть [2, с. 7]. Виникнення національних меншин як закономір-
ного становлення та розвитку національних держав у світовому масштабі викликало 
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об’єктивну потребу у розробленні специфічного механізму захисту їхніх прав. 
Це було зумовлено тим, що питання, пов’язані із національними меншинами, почали 
викликати гострі конфлікти у всьому світі. Все більше ставало зрозумілим, що від са-
мопочуття національних меншин значною мірою залежить  внутрішній та зовнішній 
стабільний розвиток держав. Після Другої світової війни створена на основі добро-
вільного об’єднання держав у 1945 році ООН усвідомила необхідність ефективного 
захисту прав людини, в тому числі й національних меншин.

Щоправда, спроби знайти таке визначення терміну «національна меншина», яке 
задовольняло б усі вимоги, до цього часу не призвело до успіху. Складність проблеми, 
на наш погляд, полягає у розмаїтті ситуацій, пов’язаних з існуванням меншин, та з по-
няттям національності в цілому. Труднощі з визначенням поняття «національність» 
з’явились вже в кінці ХІХ на початку ХХ ст. Так, наприклад, Л. Гумплович стверджу-
вав, що ніяке інше поняття у галузі державознавства не є таким хитким та невизна-
ченим, як поняття національності [3, с. 142]. Г. Єллінек у своїх працях неодноразово 
наголошував, що під час визначення, зокрема, поняття нації неможливо встановити 
один, стійкий, об’єктивний критерій [4, с. 75]. Водночас, на нашу думку, можна ви-
значити загально визнані ознаки поняття меншини, а саме: меншина – це зазвичай 
національна, етнічна, релігійна або мовна група, відмінна від домінуючої спільноти 
на території суверенної держави.

Одну з найбільш вдалих концепцій «меншинних груп», або просто меншин, ще 
у 1945 році запропонував відомий датський вчений Луіс Вірт. Він, зокрема, визначав 
меншину як «групу людей, яких через їх фізичні або культурні ознаки виділяють 
серед інших у суспільстві <…> для особливого і нерівноправного до них ставлення 
і котрі вважають себе об’єктом колективної дискримінації». При цьому вчений наго-
лошував, що, по-перше, «меншини об’єктивно займають несприятливі позиції у су-
спільстві», а по-друге, «люди, яких ми вважаємо меншинами, з точки зору чисельності 
можуть бути більшістю» [5, с. 290].

В літературі виділяються й інші ознаки, які у своїй сукупності дозволяють в ціло-
му охопити майже всі різновиди меншин, а саме: а) кількісний аспект – меншини 
повинні поступатися в кількісному відношенні решті населення, що складає біль-
шість. Проте можуть виникати ситуації, коли жодна з груп не складає більшості, 
і відокремлення меншини за їх кількісним складом стає проблематичним; б) недо-
мінуюче положення – захист меншин виправданий лише тоді, коли меншина не 
посідає панівного положення. Існують також пануючі меншини, які не потребують 
захисту. Навіть більше, пануючі меншини інколи припускаються досить серйозних 
порушень принципів рівності, недискримінації та волевиявлення народу, перед-
бачених у Загальній декларації прав людини ООН; в) відмінності в етнічному чи 
національному характері, культурі, мові або релігії. Меншини мають сталі етніч-
ні, релігійні або мовні характеристики, які відрізняють їх від більшості населення 
у державі; г) особисте ставлення – представники меншин можуть виявляти свою 
самобутність у двох формах. Перша – коли, група прагне зберегти свої характерні 
відмінності. Інша форма самоідентифікації пов’язана з прийняттям особистого рі-
шення про належність або неналежність до меншини (деякі індивіди воліють аси-
міляції з більшістю населення), і ні меншина, ні більшість не мусять перешкоджати 
їм у її здійсненні; д) корінні та депортовані народи – на загальну думку, корінні на-
роди (народи-автохтони), на відміну від меншин, є першими мешканцями теренів, 
на яких вони живуть з прадавнини. Особливого розгляду і спеціальної правової рег-
ламентації потребують також депортовані народи, тобто ті, які примусово вивезені 
за межі держави [6, с. 7-8].
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На думку німецького вченого Ф. Гекмана, в основі виокремлення утворення на-
ціональних меншин лежать три базові принципи: 1) за походженням формування; 
2) за структурно-соціальним становищем у суспільстві; 3) за політичною орієнтаці-
єю. Відповідно до цього, за Ф. Гекманом, національні меншини можуть бути у п’яти 
типах: 1) національні меншини, що сформувалися внаслідок виникнення національ-
них держав, для яких важливою умовою було збігання державної самоорганізації й 
етнічної належності їхнього населення. Острівки, що уособлювали відмінну етніч-
ність у рамках утворення національних держав й стали національними меншинами; 
2) регіональні меншини (групи населення), які з різних причин усупереч уніфікації 
та асиміляції зберегли етнічну ідентичність; 3) мігрантський тип меншин, який має 
два різновиди – поселенський та заробітчанський; 4) колоніальний тип національ-
них меншин; 5) нові національні меншини, утворення яких пов’язане із становлен-
ням нових національних держав внаслідок чисто колоніального поділу територій та 
становлення кордонів без врахування етнічної специфіки [7, с. 23-25].

Відомий дослідник А. Ейде своєю чергою розглядає національні меншини у кон-
тексті двох факторів – прав людини, суб’єктом яких є окремий індивід, та світового 
порядку, який визначається структурою та розподілом. Відповідно, виділяються два 
підходи до дослідження національних меншин. Перший, який базується на єдиній 
системі прав людини, підкреслює гідність та рівність усіх людей, незалежно від їх ра-
сової, національної належності чи релігійної та культурної орієнтації. Другий – пов’я-
зує проблему національних меншин з світовим порядком, виводить на перший план 
контролюючі його принципи: 1) визнання суверенної рівності всіх держав, їх терито-
ріальної цілісності та політичної незалежності; 2) невтручання у справи інших держав 
та неприпустимість міжнародної агресії; 3) рівноправне та взаємовигідне співробітни-
цтво між державами. Право на самовизначення є зв’язуючую ланкою індивідуального 
та міждержавного рівня. Його суб’єктом можуть бути як державні утворення, так і на-
ціональні спільноти, які проживають у межах багатонаціональної держави [8, с. 440].

Таким чином, можна зробити висновок, що загальноприйнятого визначення по-
няття «національна меншина» у міжнародній практиці наразі немає. Всілякі намаган-
ня знайти універсальне визначення цього суспільного феномена, яке задовольнило б 
усіх, поки що не дали позитивного результату. Причина цього полягає у величезній 
варіативності існування національних меншин та їхніх проявів у різних сферах сус-
пільного життя. Разом з тим цілком очевидною є потреба у виокремленні суто юри-
дичних параметрів цього поняття.

В основу вироблення позиції ООН стосовно меншин було покладено тлумачення, 
запропоноване у 1977 році членом Підкомісії у справах запобігання дискримінації 
і захисту меншин Комісії з прав людини ООН Ф. Каппоторті. На його думку, менши-
ни – це порівняно з рештою населення держави менша за чисельністю частина, яка 
не займає панівного становища, і члени якої – громадяни цієї держави – володіють 
з етнічної, релігійної чи мовної точок зору характеристиками, котрі відрізняються від 
характеристик іншої частини населення і виявляють почуття солідарності з метою 
збереження своєї культури, своїх традицій, релігій або мови [9, с. 5].

Отже, меншиною є така група людей, яка характеризується наступними ознаками: 
1) кількісно менша, ніж інша частина населення держави, що становить більшість; 
2) не перебуває у панівному становищі; 3) складається з громадян даної держави; 
4) володіє етнічними, релігійними, культурними, мовними рисами, відмінними від 
відповідних рис іншої частини населення; 5) виявляє почуття солідарності, спрямо-
ване на збереження своєї культурної традиції, релігії і мови. На нашу думку, ознаки 
меншини, викладені у дефініції Ф. Каппоторті, дають змогу виділити як об’єктивні 



45

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

(своєрідні) етнічні характеристики (чисельна меншість, не домінуюче становище), 
так і суб’єктивні (прагнення до збереження наявних характеристик) критерії.

Щоправда, в цілому ці ознаки не можна все ж визнати вичерпними, оскільки вони сто-
суються «меншин за бажанням», що не охоплює, скажімо, «змушених меншин» [6, с. 14].

Термін «національна меншина» широко вживається у документах ОБСЄ, але ви-
значення сутності його, на жаль, відсутнє. У документі № 1201 Ради Європи конста-
туються лише характеристики, що включаються у це поняття. Термін «національна 
меншина» належить до групи осіб у країні, які: 1) проживають на території цієї кра-
їни і є її громадянами; 2) підтримують довготривалі, міцні зв’язки з країною; 3) де-
монструють характерні етнічні, мистецькі, релігійні або лінгвістичні характеристики; 
4) достатньо представлені, хоча кількість цих осіб менша решти населення країни або 
району країни; 5) мотивують зацікавленість зберегти те, що становить їхню спільну 
індивідуальність, включаючи культуру, традиції, релігію або мову [10, с. 177]. Своєю 
чергою проект документу Центральноєвропейської ініціативи «національні менши-
ни» визначає, як групу меншої кількості, ніж решта населення держави, члени якої є 
громадянами цієї держави, мають етнічні, релігійні або мовні особливості, відмінні 
від решти населення, і керуються бажанням зберегти свою культуру, традиції, релі-
гію або мову [11, с. 408-409].

Варто звернути увагу на використання терміна «національна меншина» у вітчиз-
няному законодавстві. Передусім слід зазначити, що процес визначення дефініції 
«національна меншина», на нашу думку, перебуває тільки на початковій стадії фор-
мування. Правовим актом, у якому на офіційному рівні дано визначення терміна «на-
ціональна меншина», став Закон України «Про національні меншини в Україні», що 
був прийнятий Верховною Радою України 25 червня 1992 року [12].

Цей закон оперує поняттям «національні меншини» та вкладає в нього загальнови-
знаний в сучасній міжнародній практиці сенс. Так, ст. 3 Закону закріплює таке поло-
ження: «До національних меншин належать групи громадян України, які не є укра-
їнцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та 
спільності між собою». Статус національних меншин за українським законодавством 
визнається за групами осіб, тобто закріплюється колективний характер здійснення 
прав національних меншин, носіями яких виступають етнічні групи як організовані 
і легалізовані спільноти. Права членів національних меншин розглядаються як не-
віддільна частина загальновизнаних в Україні прав і свобод людини та громадянина.

Висновки. Таким чином, згідно із національним законодавством права національ-
них меншин розглядають як з точки зору індивідуальних, так і колективних засад, що 
зумовлює різні форми реалізації їх прав, а тому конституційно-правова природа пра-
ва на самовизначення має дихотомічний характер, що детермінує конкретні форми 
та методи конституційно-правового забезпечення практичної реалізації даного права 
у суспільних відносинах.
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УДК 340.01

ПРАВОВА СТРАТЕГІЯ З ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, 
СПРЯМОВАНА НА ЗАХИСТ ОСНОВ  

КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ, ЗДОРОВ’Я, ПРАВ,  
СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ,  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ І НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Копиленко Поліна Олександрівна,
аспірантка кафедри  
теорії держави і права
(Міжнародний університет бізнесу 
і права, м. Херсон, Україна)

Досліджено правові стратегії як концептуальні складники теорії держави і пра-
ва у сучасних правових системах, зокрема, у системі захисту прав і свобод людини. 
Опрацьовано низку нормативно-правових документів, законодавчих актів України, 
соціологічних досліджень, економічної, політичної та філософської наукової літе-
ратури вітчизняних і зарубіжних науковців. Висвітлено проблематику застосування 
правових стратегій для захисту прав і свобод людини в умовах становлення Україн-
ської правової держави. Проаналізовано нормативно-правові і законодавчі докумен-
ти, спрямовані на напрацювання правових стратегій з обмеження прав людини для 
захисту основ конституційного ладу, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів осіб, 
забезпечення оборони і національної безпеки. Доведено, що саме правовій стратегії 
обмеження прав людини, спрямованої на захист її прав і свобод, за певних історичних 
умов створюються такі правові умови, за яких людина потенційно спроможна скори-
статись будь-якими зі своїх прав, визнаних і законодавчо закріплених державою. Про-
аналізовано правові стратегії, спрямовані на підвищення рівня правової захищеності 
окремих категорій громадян. Доведена актуальність для Української держави сучас-
них правових стратегій, зокрема, у системі захисту прав і свобод людини. Показано, 
як у межах досліджуваної правової стратегії передбачено реалізацію встановлених 
Конституцією України і законодавчими актами обмежень прав людини, що мають на 
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меті врегулювати правові відносини в особливих правових умовах. Розглянуто про-
ект системотвірної Стратегії національної безпеки України. Проаналізовано правові 
стратегії з підвищення рівня правової захищеності окремих категорій громадян. До-
ведено, що такий різновид правових стратегій ґрунтується на ідеї, що окремі категорії 
громадян з різних причин потрапляють у невигідне становище порівняно з іншими 
тоді, коли йдеться про реалізацію їхніх прав і збереження їхніх свобод.

Ключові слова: правова стратегія, система правових стратегій, правова стратегія, 
спрямована на обмеження прав людини для захисту основ конституційного ладу, 
здоров’я, прав, свобод і законних інтересів осіб, забезпечення оборони і національної 
безпеки.

LEGAL STRATEGY FOR THE LIMITATION OF HUMAN RIGHTS  
INTENDED TO PROTECT THE BASIS OF THE CONSTITUTIONAL FATE,  

HEALTH, RIGHTS, FREEDOMS AND LEGAL INTEREST OF THE PERSON, 
PROTECTING DEFENSE AND NATIONAL SECURITY

Kopylenko Polina Oleksandrivna,
Postgraduate Student of the Department 
of Theory of State and Law
(International University of Business 
and Law, Kherson, Ukraine)

The legal strategies as conceptual components of the theory of state and law in modern 
legal systems, in particular in the system of protection of human rights and freedoms, are 
explored. A number of normative legal documents, legislative acts of Ukraine, sociological 
studies, economic, political and philosophical scientific literature of domestic and foreign 
scholars have been worked out. The problems of the application of legal strategies for the 
protection of human rights and freedoms in the conditions of the formation of the Ukrainian 
rule of law are highlighted. The normative-legal and legislative documents are aimed at de-
veloping legal strategies for limiting human rights for the protection of the constitutional or-
der, health, rights, freedoms and legal interests of individuals, defense and national security.

It is proved that the legal strategy of restricting human rights aimed at protecting its 
rights and freedoms in certain historical conditions creates the legal conditions in which a 
person is potentially able to use any of his rights recognized and legally secured by the state.

The legal strategies aimed at raising the level of legal protection of certain categories of 
citizens are analyzed. Actuality of the Ukrainian state of modern legal strategies, in particu-
lar in the system of protection of human rights and freedoms, has been proved.

It is shown how within the framework of the investigated legal strategy the implementa-
tion of the restrictions established by the Constitution of Ukraine and legislative acts on the 
restriction of human rights, aimed at regulating legal relations in special legal conditions, 
is foreseen.

The project of the system-based Strategy of National Security of Ukraine is considered.
The legal strategies for raising the level of legal protection of certain categories of citizens 

are analyzed. It is proved that such a variety of legal strategies is based on the idea that cer-
tain categories of citizens, for various reasons, find themselves in a disadvantage compared 
to others when it comes to the exercise of their rights and the preservation of their freedoms.

Key words: legal strategy, system of legal strategies, legal strategy, aimed at restricting 
human rights to protect the basis of the constitutional order, health, rights, freedoms and 
legal interests of individuals, ensuring defense and national security.
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Відмова від визнання наявності правових стратегій у певних правових системах ви-
кликає таке негативне явище, як правова дезорієнтація, що призводить до того, що 
власне право набуває малоефективних ознак, стає недоцільним, конформістським 
і таким, що потребує постійної підтримки як держави, так і суспільства загалом. Пев-
ний інтерес у контексті правових стратегій у сучасних правових системах, зокрема, 
спрямованих на обмеження прав людини, захист основ конституційного ладу, здо-
ров’я, прав, свобод і законних інтересів осіб, забезпечення оборони і національної без-
пеки, також становить вірогідність існування правових стратегій у правах громадян-
ського суспільства як недержавної правової системи.

Правова стратегія обмеження прав людини, спрямована на захист основ консти-
туційного ладу, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів інших осіб, забезпечення 
оборони і національної безпеки держави, відображається у нормативно-правових, на-
ціональних і міжнародних документах. Саме завдяки такій правовій стратегії створю-
ються такі правові умови, за яких людина потенційно спроможна скористатись будь-
яким зі своїх прав, визнаних і законодавчо закріплених державою.

Так, наприклад, у чинному законодавстві України правова стратегія, спрямована 
на захист основ конституційного ладу, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів ін-
ших осіб, забезпечення оборони і національної безпеки держави, відображена перш 
за все у нормативно-правових актах України, а саме у ст. 1, 2, 17, 18, 92 Конституції 
України [1], в Законі України «Про національну безпеку України» та інших законо-
давчих актах [2]. Цей Закон відповідно до статей Конституції України «визначає ос-
нови та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної 
політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз. 
Цим Законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів 
у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики 
та процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосу-
ються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається си-
стема командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, 
запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки 
і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над ор-
ганами та формуваннями сектору безпеки і оборони» [2].

У рамках досліджуваної правової стратегії передбачено реалізацію встановлених 
Конституцією України і законодавчими актами обмежень прав людини, що мають 
на меті врегулювати правові відносини в особливих правових умовах; визначити не-
сприятливі правові наслідки за скоєне правопорушення; зменшити суб’єктивні права 
і накласти додаткові правові обов’язки у зв’язку з можливим наданням компенсацій-
них пільг і привілеїв; скласти перелік обсягу прав і свобод для осіб з особливим стату-
сом тощо [3].

Підкреслимо, що відповідно до згаданої правової стратегії, спрямованої на захист 
основ конституційного ладу, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів інших осіб, 
забезпечення оборони і національної безпеки держави, що також передбачено За-
гальною декларацією прав людини [6], така правова стратегія має на меті і захист прав 
і свобод, у тому числі і публічно-правових цінностей [4]. Така правова обставина пе-
реважно визначає зміст конкретно встановлених чинним законодавством обмежень. 
Однак, на нашу думку, це свідчить про те, що, незважаючи на визнання людини, її 
прав і свобод найвищою цінністю, взаємини між державою і людиною багато в чому 
вибудовуються за принципом пріоритетності публічних інтересів. Захищеність пу-
блічних інтересів розглядається як нагальна передумова реалізації не лише інтересів 
суспільства і держави, а й прав і свобод людини та громадянина.
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Показовим є те, що Президентом України було доручено підготувати проект но-
вої стратегії національної безпеки України. Як зазначають фахівці [3, 4], недоліком 
і досить вагомою вадою усіх попередніх стратегій національної безпеки є їхній суто 
декларативний характер, до того ж російська агресія проти України знівелювала біль-
шість основоположних правових принципів, закладених у попередніх положеннях 
такої стратегії.

Під час розробки нового проекту Стратегії національної безпеки України як сис-
темотвірної було взято науковий підхід, який містив фахові експертні оцінки, ма-
тематичні моделі прогнозування. Розробка проекту Стратегії національної безпеки 
України відбувалась у відкритій і прозорій формі, залучаючи до проекту українських 
та іноземних експертів із різних сфер, як військових, так і правових, економічних, 
ІТ-технологій тощо, а також, зокрема, представників Північно-Атлантичного альян-
су, фахівців з країн ЄС, США, Ізраїлю та ін.

Так, після схвалення законопроекту Стратегія національної безпеки була розрахова-
на до 2020 р., з основоположними недеталізованими цілями, а саме: «мінімізація загроз 
державному суверенітету і створення умов для відновлення територіальної цілісності 
України у межах міжнародно визнаного Державного кордону; відновлення мирного 
розвитку Української держави; набуття нової якості економічного і гуманітарного роз-
витку, забезпечення інтеграції України до Євросоюзу та її майбутнього як демокра-
тичної, правової, соціальної держави» [5]. «Стратегія національної безпеки України 
– це документ, що визначає актуальні загрози національній безпеці України та відпо-
відні цілі, завдання, механізми захисту національних інтересів України, та є основою 
для планування і реалізації державної політики у сфері національної безпеки» [6].

Таким чином, Стратегія національної безпеки України зараховує до головних за-
гроз національній безпеці агресивну політику Російської Федерації; неефективність 
системи забезпечення національної безпеки України; неефективну систему держав-
ного управління та високий рівень корупції; економічну кризу; виснаження фінан-
сових ресурсів держави; зниження рівня життя населення України; загрози енерге-
тичній, інформаційній, екологічній і техногенній безпеці України. Отже, визначаючи 
основні напрями забезпечення національної безпеки України, цей документ, який ми 
можемо подавати як правову стратегію державно-політичної правової системи, на-
голошує на стратегічних національних пріоритетах, якими, на нашу думку, можна 
вважати безпекові, соціальні, політичні, економічні фактори для створення безпеч-
них умов реалізації прав і свобод Української держави, гарантованих Конституцією 
України, здійснення сталого розвитку держави, збереження територіальної цілісності 
і суверенітету України [2; 7].

Звернемось до розгляду правової стратегії підвищення рівня правової захищеності 
окремих категорій громадян. Отже, такий різновид правових стратегій ґрунтується 
на ідеї, що окремі категорії громадян з різних причин потрапляють у невигідне ста-
новище порівняно з іншими тоді, коли йдеться про реалізацію їхній прав [8].

Йдеться про осіб, які з індивідуальних особливостей не можуть обстоювати і захи-
щати власні права так само активно, як інші люди, а також про осіб, стосовно яких 
можлива їхня дискримінація за будь-якою з ознак (статевою, расовою, віросповідання 
та ін.). У зв’язку з правовою незахищеністю таких категорій соціальних груп у краї-
нах з демократичним устроєм і соціально відповідальною державною політикою вва-
жається за потрібне і доцільне створювати додаткові гарантії з реалізації та захисту 
прав і свобод особливих категорій громадян. Таким чином, серед осіб, які за чинним 
законодавством України мають право на соціальне забезпечення, можна виділити 
такі категорії громадян, яким у зіставленні з загальним колом громадян надається 
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особливий правовий статус [9] та законодавчо надаються додаткові пільги та види 
соціального забезпечення. Це такі категорії громадян, як учасники бойових дій та во-
їни зони АТО, ветерани військової служби, особи, які мають особливі заслуги перед 
Україною, громадяни похилого віку, діти з особливими потребами, діти-сироти та 
інші. За роки незалежності України створено практично нову національну норматив-
но-правову базу з соціального захисту таких особливих категорій громадян.

Сучасне міжнародне право передбачає прийняття спеціальних заходів із забезпе-
чення та захисту прав людей з особливими потребами, дітей, психічно хворих осіб, 
жінок і представників низки інших соціальних груп, відображено у чинних норматив-
но-правових актах міжнародного права. Положення декларацій, міжнародних догово-
рів та угод імплементуються у національні законодавства. Отже, проголошена на між-
народному рівні правова стратегія підвищення рівня правової захищеності окремих 
категорій громадян становить правову стратегію державної правової системи. У дер-
жавних правових системах встановлюються і заходи реалізації такої правової стратегії.

Правова стратегія підвищення рівня правової захищеності окремих категорій 
громадян вкрай актуальна і для Української держави. Так, зокрема, компонентом 
реалізованої правової стратегії у державній правовій системі гарантування благо-
получного і захищеного дитинства є правова стратегія створення правового захисту 
і гарантування прав і свобод неповнолітніх дітей. Правова реалізація такої правової 
стратегії передбачає гармонійний розвиток дитини і захист на законодавчому рівні 
дитинства, імплементація Української держави міжнародних стандартів гарантуван-
ня і захисту прав і свобод, а також інтересів дітей; вибудовування дієвої правової сис-
теми для профілактики правопорушень неповнолітніх і таких злочинів, що скоєні 
проти дітей, а також правопорушень дітей; опрацювання такої правової законодавчої 
системи і системи виконання покарань, спрямованих не на покарання, а на переви-
ховання і напрацювання нових правонастанов стосовно неповнолітніх; ухвалення на 
законодавчому рівні правових стратегій, спрямованих на захист дітей і дитинства від 
інформації, що загрожує їхньому гармонійному розвитку, психічному і фізичному 
здоров’ю, добробуту, безпеці та розвитку [10].

Базові правові стратегії, характерні для сфери прав людини, доповнюються част-
ковими правовими стратегіями і конструюються на галузевому правовому рівні. 
При цьому зі зміною завдань, які вирішуються на державно-правовому рівні з допомо-
гою правового регулювання, можуть з’являтися нові правові стратегії, які безпосеред-
ньо чи опосередковано стосуються прав людини, або втрачають актуальність правові 
стратегії, які діяли у різних сферах галузевого правового регулювання. Далі варто на-
голосити на правових стратегіях, які функціонують на рівні різних правових систем.

Ефективність реалізації правових стратегій може бути представлена, ґрунтуючись 
на кількох доктринальних аспектах, а саме – на цільовому, тобто зміст правової стра-
тегії має відповідати цілі, по-перше, фундаментальним цінностям певного соціуму; 
по-друге, під час реалізації правових стратегій має дотримуватись доктрина про міні-
мізоване використання коштів і засобів, однак достатніх для досягнення поставлених 
правових цілей; по-третє, має дотримуватись доктрина про результативність реаліза-
ції правових стратегій, що передбачає досягнення прогнозованого результату у про-
цесі провадження запланованих правовими стратегіями правових заходів, що макси-
мально відповідатимуть поставленій правовій меті.

Таку систему критеріїв можна, на нашу думку, застосовувати у державно-право-
вій стратегії як одній з найбільш широких, враховуючи масштаб держави. Цілі, які 
ставляться у ході формулювання і складання правової стратегії, мають спирати-
ся на політико-правові цінності, що як раз і виявляється через проаналізовані вище 
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у дисертаційному дослідженні правові принципи. Однак потрібно дотримуватись 
філософсько-правових настанов, виходячи з концепцій теорії держави і права, ґрун-
туватись на національних правових традиціях з дотриманням міжнародних стандар-
тів. Попри те, що у реалізації доктринальних концепцій такі цілі не можна називати 
реалістичними, однак, як це не парадоксально виглядає, вони є такими, яких можли-
во досягнути у ході реалізації правових стратегій.

Беручи до уваги питання коштів, потрібних у процесі досягнення поставлених 
правових цілей, на наш погляд, в реалізації правових стратегій слід дотримуватись 
вимог економічності, чіткості, співмірності цілей та тієї матерії, стосовно якої вони 
будуть застосовуватись, а також адекватності правової системи.

Однак кінцеву ефективність реалізації правових стратегій потрібно буде визнача-
ти за досягнутим результатом, а це відбувається у довгостроковій перспективі і потре-
бує певних затрат часу. І тому стверджувати про ефективність і результативність вті-
лення правових стратегій на етапі їхнього формування основних положень виглядає 
достатньо проблематичним.

Отже, доктринальність реалізації правових стратегій у сучасних правових системах 
можна визначити як науково обґрунтовану концепцію правової діяльності у право-
вій системі суспільного життя, що вміщує сукупність правових ідей, цілей, цінностей, 
пріоритетів і настанов, а також конкретних правових заходів, які визначаються, як 
офіційна програма з реалізації встановлених правових стратегій, спрямованих на ре-
алізацію вказаної правової концепції. Отже, правові стратегії являють собою відноси-
ни з приводу правового опосередкування і забезпечення, дотримання і використання 
правового інструментарію з метою правового урегулювання правової проблематики.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Корунчак Лариса Анатоліївна,
викладач кафедри філософії 
та соціально-гуманітарних наук
(Херсонський державний університет, 
м. Херсон, Україна)

У статті розглядається проблема розвитку і становлення нормативно-правового 
акта як джерела права з позицій синергетики. Звертається увага на формування нор-
мативно-правових актів; досліджується співвідношення організації та самоорганізації 
в процесі виникнення, розвитку та становлення цього джерела права. Робиться ви-
сновок, що нормативно-правовий акт має найбільший ступінь організації серед усіх 
джерел права. З’являється він за умови досить сильної позиції держави, централізо-
ваної державної влади. За відсутності інших джерел права у регулюванні відносин 
в країні або за умови їхньої незначної ролі в цьому регулюванні може свідчити про 
наявність жорстких централізованих методів керування та недемократичного режи-
му управління в державі. 

Прийняття нормативно-правового акта є досить складним процесом і потребує від 
свого творця певного рівня підготовки та орієнтування в ситуації, яка має бути врегу-
льована. Сліпе копіювання іноземного досвіду досить часто виявляється неефективним, 
оскільки при цьому не враховуються особливості національної системи, показників, які 
виступають у ролі аттракторів, що регулюють діяльність цієї системи і передбачають 
«віяло можливих шляхів» її розвитку. Своєрідне «підлаштування» навмання скопійова-
ної норми уже після її прийняття в нормативно-правовому акті до прогнозованих для 
регулювання нею відносин є неможливим, оскільки процедура прийняття норматив-
но-правових актів є жорстко регламентованою та не передбачає такої адаптації.

Ключові слова: джерела права, нормативно-правовий акт, система права, синерге-
тичний підхід, синергетика, самоорганізація.

NORMATIVE-LEGAL ACT: SYNERGETIC ASPECT

Korunchak Larysa Anatoliivna,
Lecturer of the Department of Philosophy 
and Social and Human Sciences
(Kherson State University, Kherson, 
Ukraine)

The article reveals deals with the problem of development and formation of the norma-
tive-legal act as a sources of law from positions synergetics. Draws attention to the formation 
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of normative-legal acts, Examines the relationship of organization and self-organization in the 
process of emergence, development and formation of this source of law. It is concluded that 
the regulatory normative-legal act has the greatest degree of organization among all sources 
of law. It appears when there is a fairly strong position of the state, centralized state power. 
In the absence of the other sources of law in regulating relations in the country or on the 
condition of their insignificant role in this regulation, this may indicate the presrence of rigid 
centralized management methods and a non-democratic regime of governance in the country.

The adoption of a normative-legal actis a rather complicated process and requires from its 
creator a certain level of preparation and orientation in a situation that needs to be resolved. 
Blindly copying foreign experience is often ineffective because it does not take into account 
the pecullarities of the national system, indicators that act as attractors and regulate the ac-
tivity of this system, provide a “fan of possible ways” for its development.A peculiar adjust-
ment of the norm, which was copied at random, after its adoption in a regulatory legal act 
for the relations predicted to regulate it, is impossible, because the procedure for adopting 
regulatory normative-legal actis strictly regulated and does not provide for such adaptation.

Key words: sources of law, normative-legal act, system of law, synergetic approach, syn-
ergetics, self-organisation.

Зміни, які відбуваються в умовах сьогодення, потребують нових підходів у дослі-
дженні правових явищ. Одним із перспективних, достатньо нових методів, які вико-
ристовуються в умовах сучасності, виступає синергетика.

В останні роки дослідженню особливостей застосування синергетики в правовій 
сфері присвятили свої праці О.М. Джужа, Ю.Ю. Орлов, О.Ю. Орлова, І.С. Кривцова, 
І.С. Маїк. Синергетичний підхід у методології дослідження механізму цивільних прав 
і обов’язків використовували В.Я. Погребняк, В.Л. Яроцький. Водночас комплексні до-
слідження, які стосуються можливості використання синергетичного підходу під час 
вивчення джерел права (зокрема, нормативно-правових актів), не проводились.

Мета цієї статті полягає в дослідженні особливостей застосування синергетичного 
підходу під час вивчення нормативно-правових актів. Зокрема, розглядається меха-
нізм формування нормативно-правових актів з позицій синергетичного методу; до-
сліджується співвідношення організації та самоорганізації в процесі виникнення, роз-
витку та становлення цього джерела права.

Нормативно-правові акти є основним джерелом права в країнах романо-герман-
ської правової сім’ї, зокрема, у правовій системі України. Як зазначають науковці, нор-
мативно-правовий акт в процесі історичного становлення поступово заміщує правові 
звичаї. З посиленням державної влади та її централізацією нормотворча діяльність 
органів державної влади набуває пріоритетного значення, а право одержує нову зов-
нішню форму вираження – закон [9, с. 109].

Ю.О. Тихомиров зазначає, що становлення закону після звичаю пояснюється двома 
причинами: по-перше, появою писемності, оскільки закон перш за все передбачає її 
використання, а по-друге – наявністю спеціальних законодавчих органів. Безумовно, 
ці дві обставини мають важливе значення, але першопричиною виникнення закону 
слід вважати виникнення необхідності «охопити єдиним правилом акти виробництва, 
розподілу і обміну продуктів, що повторюються з дня у день, і потурбуватися про те, 
щоб кожна людина підкорялася спільним умовам виробництва та обміну. Це правило, 
що спочатку відображається у звичаї, стає потім законом. Поступово у суспільстві, що 
організовано на державному рівні, разом із звичаєм та релігійними правилами закон 
набуває важливого значення. Удосконалюються його юридична форма та елементи 
юридичної дії. Його роль почала зростати за епохи феодалізму у зв’язку із посиленням 



54

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

абсолютної монархії. А провідна роль закону в системі регулювання суспільних відно-
син зміцнюється в період Великої Французької революції 1789 р.[10, с. 12-13].

Ми бачимо яскраву ілюстрацію, як суспільство поступово втрачає свої позиції щодо 
можливості самоорганізації та саморегулювання відносин, і на перший план виходять 
процеси організації в особі держави. Говорячи мовою синергетики, під час створення 
цього джерела права процеси організації превалюють над процесами самоорганізації. 
Нормативно-правовий акт має найбільший ступінь організації серед усіх джерел пра-
ва. З’являється він за умови досить сильної позиції держави, централізованої державної 
влади. За відсутності інших джерел права у регулюванні відносин в країні або за умови 
їхньої незначної ролі в цьому регулюванні може свідчити про наявність жорстких цен-
тралізованих методів керування та недемократичного режиму управління в державі.

Регулювання суспільних відносин державою та її уповноваженими органами (про-
яв організаційного начала в системі) має свою чітко побудовану ієрархію: Верховна 
Рада України видає закони й постанови, Президент України – укази, Кабінет Міні-
стрів України – декрети та постанови, міністерства й відомства – інструкції, вказів-
ки, накази і так далі. Безпосередньо сама ієрархічність законодавства України запро-
грамована Конституцією держави і зумовлена субординацією між різними органами 
законодавчої та виконавчої влади. Зокрема, статтею 8 передбачено, що Конституція 
України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти при-
ймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Стаття 9 встанов-
лює, що частиною національного законодавства України також є чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (причому 
частиною 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» передбаче-
но, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому 
порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті зако-
нодавства України, застосовуються правила міжнародного договору). Відповідно до 
ст. 106 Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України 
видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України. 
Також він має право зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невід-
повідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України 
щодо їх конституційності, а також скасовувати акти Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим. Статтями 113, 117 Конституції України встановлено, що Кабінет Міні-
стрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також 
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції та законів України; в межах своєї компетенції видає поста-
нови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання. Наявність ієрархічності та 
самоподібності елементів системи законодавства, що складають її на різних рівнях, 
а також єдина системоутворююча закономірність дають можливість представити весь 
масив нормативно-правових актів як єдиний фрактал з різними рівнями галуження 
актів, що до нього входять.

Аналогічну позицію висловлює також Ю.Ю. Орлов. Автор пропонує 5-рівневу 
фрактальну структуру ієрархії нормативно-правових актів України: 1-й рівень – Кон-
ституція України; 2-й рівень – закони України, міжнародні договори; 3-й рівень – ука-
зи і розпорядження Президента України; 4-й рівень – постанови і розпорядження 
Кабінету Міністрів України; 5-й рівень – нормативні акти центральних органів вико-
навчої влади [5, с. 5].

Фрактальність законодавства (у широкому значенні) проявляється і під час виді-
лення окремих галузей чи підгалузей права. Зокрема, для аналізу характеру впливу 
законів на формування системи законодавства у певній сфері П.О. Гвоздик пропонує 
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поділ законів на спеціальні та системоутворюючі. Перші стосуються питання сус-
пільного життя, їх вплив на розвиток законодавства має обмежений характер, зумов-
люється спеціальним функціональним, статутним чи іншим призначенням закону, 
прийняття якого зазвичай передбачається законодавчим актом системоутворюючого 
характеру. Вплив системоутворюючих законів на інші закони та підзаконні норма-
тивно-правові акти здійснюється через їх системний зв’язок. Займаючи у силу свого 
призначення чільне місце серед нормативно-правових актів, що регулюють окремо 
визначену галузь чи підгалузь законодавства, вони через свої базові положення, яким 
мають відповідати інші законодавчі акти чи прямі приписи щодо прийняття того чи 
іншого закону або ж підзаконного акта, чинять безпосередній вплив на розвиток від-
повідного законодавства, зміст окремих ключових положень тих чи інших законів, 
появу нових законів та інших нормативно-правових актів [1, с. 109-110].

За позицією І.М. Овчаренко, особлива роль закону зумовлена тим, що під час його 
створення можливе найбільш повне та точне урахування й закріплення усвідомлених 
суспільством потреб, які є морально виправданими. Приписи закону повинні мати точ-
ного соціального адресата: якщо закон не виконує своєї функції з упорядкування соці-
альних конфліктів і закріплення нормативно-правової моделі їх вирішення, не відпо-
відає моральним принципам, він позбавлений потенційних можливостей ефективної 
реалізації. На перший план тут виходить діалектика взаємозв’язків юридичної форми 
та її матеріального змісту – суспільних відносин та моральних потреб, які формують 
право. Закон як результат прояву влади в державі не є силою, що створює право, а ви-
ступає формою, в якій право знаходить свій зовнішній прояв. Пріоритетність правово-
го закону серед інших форм (джерел) права і в системі нормативно-правових актів дає 
можливість реалізувати принцип верховенства права [4, с. 14-15]. У даному випадку від-
мічається взаємозв’язок права і закону з різними підсистемами соціуму, що підкреслює 
їх функціонування в якості відкритих систем. Водночас наголошується на пов’язаності 
закону, як результату прояву влади, з організаційним началом (державою).

С.С. Кравченко зазначає, що предмет закону, характер і сфера його дії завжди є 
загальними, концептуально узагальненими вербальними формами. Зрозумілі та ясні 
на момент створення, вони із часом перетворюються на канонічні формули, виражені 
здебільшого словниковими одиницями, неточність і архаїчність яких допускає варі-
ативну інтерпретацію та неоднакове розуміння. Це створює умови для необмежених 
можливостей перенесення змістів їхньої базової семантики на підставі аналогії або 
контамінації, розширення або звуження значень. У результаті загальний зміст пра-
вової термінології допускає настільки широкі можливості застосування і тлумачення, 
що текст закону просто не може бути чітким визначенням результату конкретних 
судових слухань [3, с. 17].

На думку Ю.Ю. Орлова, О.М. Джужі та О.Ю. Орлової таке «відставання» закону від 
суспільних потреб пов’язане з наступним. У процесах адаптації чинних нормативних 
актів до мінливих суспільних потреб шляхом унесення до них змін і доповнень зміст 
нормативного акта має бути приведено до стану максимальної відповідності сучас-
ним соціальним потребам, тобто, говорячи мовою синергетики, до стану-аттракто-
ру. Особливістю такого процесу є те, що він здійснюється «покроково» (дискретно). 
На відміну від нього, процес формування суспільних потреб можна умовно вважати 
безперервним. Тому між соціальними відносинами, що потребують правового регу-
лювання, і відповідними правовими нормами завжди існує «дистанція», яка показує 
«відставання права від соціальних реалій, а також, зростаючи з часом на локальному 
рівні, породжує в суспільстві хаотичні явища та нестійкі (біфуркаційні) стани. Ця «дис-
танція» є головною причиною правотворчості як діяльності щодо впорядкування 
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суспільних відносин. «Відставання» правових норм від соціальних потреб спричиняє 
появу елементів самоорганізації у сфері застосування права. Застосування органами 
виконавчої влади правових норм, що не відповідають поточним соціальним потре-
бам або ж панівним суспільним настроям, викликає їх несприйняття суспільством, 
що може набути форми соціального протесту [6, с. 82].

Таким чином, норми закону часто не встигають за розвитком суспільних відносин 
та не відображають змін у правосвідомості народу. Оскільки між системою права та 
соціумом постійно відбувається обмін інформацією, то таке «неспівпадіння» призво-
дить до зростання показників хаосу в системі «право – соціум» та ставить питання 
щодо ефективності регулювання суспільних відносин нормативно-правовими акта-
ми й неминуче буде сприяти залученню до регулювання виникаючих відносин й ін-
ших джерел права, наявність яких передбачена даною правовою системою.

На думку А. Стащенко, оцінюючи ефективність закону чи іншого нормативно-пра-
вового акта, слід мати на увазі, що його переваги та недоліки визначаються сукупні-
стю об’єднаних у ньому правових норм. При цьому малоефективний сам собою закон 
може мати досить ефективні правові норми. Помилка багатьох законодавців полягає 
в тому, що вони зосереджують зусилля на проміжних етапах дії соціальних законів, 
розраховуючи на те, що жорстке регулювання діяльності людини, дозвіл і заборона 
(важливих, але все ж не початкових форм діяльності) дозволять досягти належної дії 
соціальних законів. Юридичний закон, що є відображенням соціального закону, ніко-
ли не може з’явитися раніше соціального закону, оскільки не можна відкрити (і, від-
повідно, регулювати) неіснуючі закономірності. У юридичній науці є положення про 
те, що юридичні закони впливають на суспільні відносини. Звичайно, цю роль ви-
конують не всі юридичні закони, а лише ті, які сприяють розгортанню вже наявних 
соціальних законів життєдіяльності людей. І чим краще це вдається законодавцю, тим 
вищим буде престиж і верховенство права. У цьому сенсі верховенство закону безпо-
середньо визначається тим, наскільки повно у ньому відображаються та захищаються 
вимоги соціальних законів. Звідси випливає, що вимоги об’єктивних соціальних зако-
нів повинні стати вимогами законів юридичних [7, с. 25].

Іншими словами, щоб бути ефективними, юридичні закони повинні неодмінно 
відповідати соціальним, регулювати відносини за допомогою норм, що встановлюють 
порядок в межах «віяла можливих варіантів». Будь-які закони неминуче мають вклю-
чати в себе потреби права, оскільки саме право безпосередньо пов’язане із суспільни-
ми відносинами та чітко реагує на будь-які відхилення від параметрів порядку, при-
таманних соціуму. Для збереження гомеостазу соціумом та державою вироблений 
певний алгоритм реагування на зміну показників в системі, пред’являються окремі 
вимоги до джерел права, за допомогою яких відбувається це реагування.

Серед проявів неякісного законодавства Т. Фулей, Л. Лукас та Л. Сайнц відміча-
ють наявність великої кількості нормативно-правових актів, що регулюють одні й ті 
самі правовідносини; дублювання нормативно-правових приписів у різних норма-
тивно-правових актах; у нормативно-правових актах міститься лише перелік прав 
і обов’язків, без механізмів їх реалізації, що фактично зводить нанівець проголошені 
права; не простежується зв’язок між уповноваженим і зобов’язаним суб’єктами: де-
кларуючи певне право особи, нормативно-правовий акт не містить чіткої вказівки 
на того суб’єкта (зокрема, державного органу), до чиїх обов’язків входить реалізація 
цього права; положення нормативно-правових актів фокусуються на повноважен-
нях органів, а не на процесі (кінцевому результаті) вирішення питання; дуже бага-
то декларативних і описових норм, однак дуже мало процедурних, які б полегшу-
вали чи навіть робили можливим реальну (а не теоретичну) реалізацію норм права; 
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нормативно-правові акти надають широкі межі розсуду уповноваженим органам під 
час прийняття рішень; органи, уповноважені на виконання функцій держави, по-
єднують непоєднувані функції – наприклад, одночасно є замовником, виконавцем 
і контролюючим органом; повноваження багатьох органів дублюються, іноді важко 
зрозуміти, хто ж є уповноваженим органом щодо конкретного питання; до реалізації 
певного права задіяні багато органів, які виконують дрібні функції, за відсутності ко-
ординації між ними, отже, процедури є багатоступеневими і невиправдано ускладне-
ними; незрозумілий, нечіткий та непрозорий процес прийняття рішень у державних 
органах [11, с. 16]. Серед помилкових підходів до написання законопроектів автори 
відмічають копіювання іноземних законів; криміналізацію певної поведінки (запро-
вадження/посилення санкцій); компроміси між конкуруючими політичними група-
ми; доручення «написати» законопроект, адресоване зазвичай юридичним службам 
(відділам, управлінням). Доволі часто копіювання іноземного досвіду виявляється 
неефективним, оскільки: 1) розробники не мають фактичних даних стосовно того, 
як закони працюють за кордоном; 2) правові системи, роль та місце уповноважених 
органів, а також умови їхньої роботи є різними; 3) різняться ментальність і поведінка 
людей; 4) кожна країна має свої унікальні обставини, які не завжди беруться до уваги 
розробниками законопроектів; 5) розробникам необхідно передбачити соціальний 
вплив у конкретній країні, а це доволі складно зробити [11, с. 34].

У даному випадку синергетика повертає нас до «віяла можливих варіантів», які мо-
жуть бути проявлені за певних умов. Регулювання ситуації за допомогою варіанту, не 
передбаченого цим «віялом», та «насильницьке» нав’язування його системі (у тому 
числі через закріплення в нормативно-правовому акті) не тільки не вирішить пробле-
му, а навпаки – сприятиме зростанню хаосу (ентропії). Якщо за певних умов кількісні 
показники ентропії не виведуть систему до якісного стрибку (виходу) на новий рівень 
розвитку, то системі загрожуватиме вибух – війна, революція, путч тощо, в результаті 
яких нав’язаний порядок буде остаточно відкинуто. І чим важливішим і необхідні-
шим буде регулювання ситуації, тим небезпечнішим може бути таке нав’язування.

І. Сурай та Н. Караченцева з метою оптимізації законодавчого процесу пропону-
ють створити умови для залучення до законопроектної роботи вчених-юристів; залу-
чення (на тендерних засадах) до підготовки законопроектів за кошти державного бю-
джету неурядових організацій, які займаються дослідною та аналітичною діяльністю. 
Удосконалення технології розробки законопроектів можливе шляхом вибору провід-
них найкомпетентніших виконавців, а також залучення широкого кола незалежних 
фахових організацій-рецензентів і фахівців-експертів. Для розробки законопроектів 
слід залучати й користувачів нормативного документа, засоби масової інформації, 
громадськість [8, с. 58-59].

Такий підхід забезпечить більш чітке визначення «віяла можливих варіантів» вирі-
шення проблеми, збір інформації на підставі вивчення взаємозв’язків між елемента-
ми системи та більш чітке реагування на зміни її гомеостазу, дасть можливість про-
явитися і самоорганізаційним началам під час створення нормативно-правових актів.

Ю.Ю. Орлов, О.М. Джужа, О.Ю. Орлова, характеризуючи порядок прийняття зако-
нів, підкреслюють, що у демократичному суспільстві законодавчі акти приймаються 
представницьким органом влади (парламентом) на основі обговорення в профільних 
комітетах (комісіях) і дебатів на пленарному засіданні. При цьому зміст законопро-
екту постійно змінюється внаслідок протиборства думок, взаємного переконання 
представників різних політичних партій у своїй правоті щодо кожної норми права. 
У результаті поступово починає превалювати одна, головна для цього законопроекту, 
ідея, що згодом виступає як критерій порядку, підкорюючи собі подальший процес 
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законотворчості. Вона породжує умовисновки-наслідки, що стають реальним напов-
ненням майбутнього закону. Такі ж закономірності (у формі дискусії фахівців) можна 
спостерігати й під час підготування підзаконних нормативних актів [6, с. 82].

Таким чином, прийняття нормативно-правового акта є досить складним процесом 
і потребує від свого творця певного рівня підготовки та орієнтування в ситуації, яка 
має бути врегульована. Сліпе копіювання іноземного досвіду досить часто виявля-
ється неефективним, оскільки при цьому не враховуються особливості національної 
системи, показників, які виступають у ролі аттракторів, що регулюють діяльність цієї 
системи і передбачають віяло можливих шляхів її розвитку. Своєрідне «підлаштуван-
ня» навмання скопійованої норми уже після її прийняття в нормативно-правовому 
акті до прогнозованих для регулювання нею відносин є неможливим, оскільки про-
цедура прийняття нормативно-правових актів є жорстко регламентованою та не пе-
редбачає такої адаптації.
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У статті, на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодав-
ства, надано характеристики сучасного стану забезпечення прав та свобод дитини 
в Україні. Визначено, що найголовнішою проблемою є незатверджені спеціальні 
програми щодо захисту дітей, які проживають у зоні проведення антитерористич-
ної операції. Військово-цивільні адміністрації не мають спеціальних повноважень та 
кадрового забезпечення для вжиття ефективних заходів із захисту дітей від наслідків 
збройного конфлікту. В Україні не ведеться облік офіційних даних про дітей, які за-
гинули та були поранені внаслідок збройного конфлікту. Законодавчо не встановле-
но покарання за вчинення кримінального злочину у виді вербування, втягування та 
рекрутування дітей у воєнні дії. З’ясовано, що на законодавчому рівні ухвалено низку 
законів, норми яких спрямовані на захист прав і свобод дитини, що, беззаперечно, 
можна оцінити з позитивного боку. Водночас вказаними документами перелік право-
вих актів у цій сфері не обмежується. Важливу групу також складають підзаконні нор-
мативно-правові акти. Визначені пріоритети прав та свобод дитини в Україні, а саме: 
створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини, системи правосуддя, 
дружнього до дитини, безпечного інформаційного простору для дітей, активізація 
територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децен-
тралізації. Зроблено висновок, що за час незалежності України законодавець створив 
досить потужну та розгалужену систему захисту прав та свобод дітей, яка складається 
з нормативно-правових актів різної юридичної сили. Однією із проблем у цій сфері є 
фактична відсутність правових норм, які встановлюють особливості правового регу-
лювання прав дітей в умовах збройного конфлікту, зокрема за умов проведення ан-
титерористичної операції. Крім того, особливої уваги потребує нормативно-правове 
врегулювання сфери наукового, інформаційно-методичного, кадрового забезпечен-
ня галузі охорони та захисту прав і свобод дитини. 

Ключові слова: законодавство, нормативно-правовий акт, права та свободи, дити-
на, Конституція, закони, підзаконні нормативно-правові акти.
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In the article, based on the analysis of scientific views of scientists and the norms of the 
current legislation, the characteristics of the current state of ensuring the rights and freedoms 
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of the child in Ukraine are given. It was determined that the main problem is the lack of 
approved special programs for the protection of children living in the area of the anti-ter-
rorist operation, the military-civilian authorities do not have special powers and staffing for 
effective measures to protect children from the consequences of an armed conflict. Official 
records of children who died and were injured as a result of armed conflict were not kept in 
Ukraine. Legislation does not establish a punishment for committing a criminal offense in 
the form of recruiting, recruiting and recruiting children in hostilities. It was clarified that 
a number of laws were passed at the legislative level, the norms of which are aimed at pro-
tecting the rights and freedoms of the child, which can undoubtedly be assessed positively. 
At the same time, the said acts do not limit the list of legal acts in this area. An important 
group is also subordinate legal acts. The priorities of the rights and freedoms of the child 
in Ukraine are as follows: creation of favorable conditions for the child’s life and develop-
ment, creation of a child-friendly justice system, creation of a safe information space for 
children, activation of the territorial community in solving the issues of children’s rights in 
the conditions of decentralization. It is concluded that during the independence of Ukraine, 
the legislator has created a rather powerful and extensive system of protection of children’s 
rights and freedoms, which consists of normative legal acts of various legal force. One of the 
problems in this area is the actual absence of legal norms that establish the peculiarities of 
the legal regulation of the rights of children in conditions of armed conflict, in particular, in 
the context of a counter-terrorist operation. In addition, the normative and legal regulation 
of the sphere of scientific, informational and methodological, personnel provision of the 
area of protection and protection of children’s rights and freedoms is required.

Key words: legislation, normative legal act, rights and freedoms, child, Constitution, 
laws, subordinate legal acts.

Постановка проблеми. Соціально-правовий захист населення є одним із головних 
атрибутів будь-якої прогресивної європейської держави, особливо коли проблема за-
хисту прав людини загалом завжди існувала. Особливе місце у сфері забезпечення 
прав і свобод людини посідає безпосередньо забезпечення прав дітей, адже ставлення 
до дітей, їхніх прав і свобод, повага до їхньої людської гідності якнайточніше відо-
бражають рівень гуманності та цивілізованості суспільства [1, с. 2]. Варто погодити-
ся з тим, що діти – це особлива соціально-демографічна група населення, яка має 
не лише визначені законом вікові межі, а і свої специфічні потреби, інтереси, права 
[2, с. 38]. Отже, держава повинна створити всі організаційно-правові умови для того, 
щобм захистити цю категорію громадян.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання щодо забезпечення прав і свобод 
дитини в Україні у своїх наукових працях розглядали такі дослідники: Н.М. Крестов-
ська, С.А. Саблук, В.Д. Бабкін, С.В. Бобровник, О.В. Зайчук, А.П. Заєць, Р.А. Калюжний, 
Д.А. Керімов, О.І. Наливайко, В.С. Нерсесянц, Н.М. Оніщенко, М.П. Орзіх, В.Ф. Пого-
рілко, Є.О. Харитонов, Ю.С. Шемшученко та багато інших. Однак поза увагою вчених 
залишилось питання сучасного стану забезпечення прав і свобод дитини в Україні, 
що, беззаперечно, можна вважати суттєвою прогалиною на теоретичному та практич-
ному рівнях. Аналіз наукової літератури дає змогу констатувати, що нині ключовим 
нормативно-правовим актом, в якому визначаються найбільш важливі засади захисту 
прав та свобод дитини, є Конституція України. Крім того, надзвичайно важливу роль 
відіграють численні міжнародні нормативно-правові акти в цій сфері, які ратифіко-
вані Верховною Радою України та встановлюють стратегічні напрями діяльності дер-
жавних органів щодо захисту прав дітей у країні. Водночас особливе значення мають 
звичайні закони та підзаконні нормативно-правові акти, яким ученими приділяється 
занадто мало уваги.
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Мета статті – надати характеристику сучасному стану забезпечення прав і свобод 
дитини в Україні законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами.

Виклад основного матеріалу. На початку дослідження стану законодавчого за-
безпечення прав і свобод дитини в Україні варто зазначити, що на даному рівні за-
конодавець веде досить активну діяльність. Передусім варто згадати Закон України 
«Про охорону дитинства», який визначає охорону дитинства в Україні як стратегіч-
ний загальнонаціональний пріоритет, з метою забезпечення реалізації прав дитини 
на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і всебічний розвиток встанов-
лює основні засади державної політики в цій сфері. Окрім цього, особливий вклад 
досліджуваного нормативно-правового акта полягає у встановленні найважливіших 
прав і свобод дитини, зокрема таких: право на життя з моменту визначення її живона-
родженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров’я; 
право на охорону здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу; право на 
ім’я та громадянство; право на достатній життєвий рівень; право дитини на вільне ви-
словлення думки й отримання інформації; право на захист від усіх форм насильства 
й ін. Реалізація цих прав здійснюється шляхом закріплення певної системи заходів, 
зокрема через: забезпечення основних правових, економічних, організаційних, куль-
турних та соціальних засад щодо охорони дитинства, удосконалення законодавства 
про правовий і соціальний захист дітей, узгодження його з міжнародними правовими 
нормами в цій сфері; забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, 
виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного й інтелектуального роз-
витку дітей, їхньої соціально-психологічної адаптації й активної життєдіяльності, 
зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та 
рівності тощо [3]. Вагомим здобутком цього Закону є включення до його змісту розді-
лу щодо забезпечення прав дитини, яка перебуває в несприятливих та екстремальних 
ситуаціях, тобто таких, що потребують особливого захисту держави [3].

Загалом, у всій системі соціального законодавства й у системі законодавства у сфері 
соціального захисту сімей із дітьми та дітей зокрема зберігається тенденція до його спе-
ціалізації [4]. Це зумовлює те, що такими актами законодавець передбачає широкий 
спектр різних прав дітей та різноманітні заходи щодо їх охорони. Серед таких актів 
варто назвати закони України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» [5], «Про дер-
жавну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 
[6]. Також до спеціалізованих законів, що регулюють здійснення соціального захисту 
окремих категорій сімей із дітьми, можна віднести закони України «Про статус і соці-
альний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» [7], 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів» [8], «Про забезпечення організацій-
но-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» [9], «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» [10], 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» [11] та ін.

Дуже важливим для захисту прав дітей, зокрема майнових, стало ухвалення Закону 
України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних ді-
тей». Звичайно, є законодавчі акти, які зосереджують увагу на якомусь конкретному 
праві дитини. Зокрема, право на освіту передбачено законами України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», 
«Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту». Право на охорону й захист 
здоров’я дітей закріплено в Законі України «Про дитяче харчування». Цивільним ко-
дексом України встановлено і забезпечено особисті немайнові та майнові права дітей. 
Захист права дитини на достатній життєвий рівень можливий завдяки призначенню 
тимчасової державної допомоги дітям, місце проживання батьків яких невідоме, або 



62

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину 
(постанова Кабміну України «Про порядок призначення та виплати тимчасової дер-
жавної допомоги дітям, місце проживання батьків яких невідоме, або вони ухиляють-
ся від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину» від 22 лютого 
2006 р.). Трудові права дитини захищені нормами Закону України «Про охорону пра-
ці», Кодексом законів про працю України [12, с. 87].

Отже, можна констатувати, що сьогодні на законодавчому рівні ухвалено цілу низ-
ку законів, норми яких спрямовані на захист прав та свобод дитини, що, беззапереч-
но, можна оцінити з позитивного боку. Водночас указаними документами перелік 
правових актів у цій сфері не обмежується. Важливу групу також складають підзакон-
ні нормативно-правові акти.

Протягом останніх років в Україні реалізовувались державні програми, спрямовані 
на забезпечення прав дитини, зокрема такі, як: Державна програма подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 рр. (затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України (далі – КМУ) від 11 травня 2006 р. № 623); Державна програма під-
тримки сім’ї на період до 2010 р. (затверджено постановою КМУ від 19 лютого 2007 р. 
№ 244); Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 р. (затверджено 
постановою КМУ від 7 березня 2007 р. № 410); Державна цільова соціальна програма 
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. 
№ 1242). Постановою Верховної Ради України від 1 січня 2006 р. затверджена Державна 
цільова програма розвитку національного усиновлення дітей України «Кожній дити-
ні – власну родину» на 2006-2016 рр. Уведення в дію положень цієї Програми повинно 
було створити сприятливі умови для реалізації положень Конвенції Організації Об’єд-
наних Націй (далі – ООН) про права дитини в частині, яка декларує, що пріоритетною 
формою влаштування дитини є сім’я, а також Закону № 2402–ІІІ, яким визначено, що 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, обов’язково повинні бути 
передані під опіку чи піклування або на усиновлення, яке допускається виключно 
в інтересах дитини. Із уведенням у дію цієї Програми в Україні запроваджено систе-
му контролю, яка забезпечить здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених 
дітей у порядку, затвердженому постановою КМУ від 8 жовтня 2008 р. № 905 «Про за-
твердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 
дотриманням прав усиновлених дітей». Окрім того, її реалізація передбачає створення 
спрощеного механізму усиновлення дітей громадянами нашої держави [13, с. 29].

Однак, незважаючи на ухвалення вельми великої кількості нормативно-правових 
актів, у нашій державі існують проблеми в галузі реалізації прав і свобод дитини, при-
чиною яких є те, що через наявні в нашому суспільстві економічні проблеми держава 
фактично неспроможна забезпечити і гарантувати всім громадянам більшість про-
голошених у Конституції соціальних та економічних прав і свобод. Не менш важли-
вою проблемою є недоліки в самому законодавстві: недостатньо розроблені юридичні 
механізми реалізації і захисту тих чи інших прав і свобод, наявність суперечностей 
у нормативній базі [14, с. 68].

Водночас варто зауважити, що є проблема соціально-політичної кризи, пов’язаної 
з наявним нині конфліктом на Сході країни. Очевидним і закономірним наслідком 
цих процесів стало погіршення загального соціального становища дітей. Щодо цього 
в Рекомендації парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпе-
чення, дотримання, захист» зазначено, що на момент слухань:

– ані Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», ані Програма діяльності Кабіне-
ту Міністрів України не містять завдань із питань дотримання та захисту прав дитини. 
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Заходи щодо соціального, медичного, правового захисту дітей у діях центральних та 
місцевих органів виконавчої влади набули ознак другорядності, чим зумовлено нако-
пичення негативних тенденцій у сфері захисту прав дитини;

– за 2015-2016 рр. у межах програми реформування соціальної сфери України від-
булося скорочення соціальних програм щодо підтримки дітей. Уряд не вжив належ-
них заходів для збереження фахівців із соціальної роботи, які працювали на запобі-
гання соціальному сирітству у громадах;

– занепокоєння викликає ситуація із забезпеченням права дітей на охорону здоров’я;
– послабилася увага держави до захисту прав дітей соціально вразливих категорій, 

а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які постраж-
дали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах, дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, 
а також дітей, які є особами без громадянства, біженцями, дітей осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту в Україні;

– спостерігається зменшення кількості дітей, усиновлених або влаштованих у сім’ї 
громадян України;

– не затверджено спеціальні програми щодо захисту дітей, які проживають у зоні 
проведення антитерористичної операції. Військово-цивільні адміністрації не мають 
спеціальних повноважень та кадрового забезпечення для вжиття ефективних захо-
дів із захисту дітей від наслідків збройного конфлікту. В Україні не ведеться облік 
офіційних даних про дітей, які загинули та були поранені внаслідок збройного кон-
флікту. Законодавчо не встановлено покарання за вчинення кримінального злочину 
у виді вербування, втягування та рекрутування дітей у воєнні дії [15].

Такі проблеми і спонукали до того, що 5 березня 2009 р. Верховна Рада України 
ухвалила Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 р.»», який розро-
бляли протягом п’яти років. Як зазначається в р. 2 Програми, метою цього документа 
є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей 
в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням ці-
лей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового 
документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, спри-
ятливий для дітей». Програма передбачає системні заходи у сфері охорони здоров’я 
матері і дитини, протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, розвиток систем 
оздоровлення та відпочинку, освіти, соціального забезпечення та підтримки сімей із 
дітьми та ін. Упровадження цих заходів надає можливість наблизити стан забезпечен-
ня прав українських дітей до міжнародних стандартів [16; 17; 42].

5 квітня 2017 р. видано розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвален-
ня Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реаліза-
ції Конвенції ООН про права дитини» до 2021 р.». Ухвалення цього документа також 
здійснено в межах реалізації Конвенції ООН про права дитини, а також імплементації 
європейських стандартів і підходів до забезпечення прав дітей, розбудови ефективної 
системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах де-
централізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних 
стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи із прав дитини (2016-2021 рр.), а та-
кож досягнення цілей сталого розвитку, затверджених Резолюцією ООН 70/1 «Пере-
творення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 р.», у частині 
дотримання прав дітей [18]. Згадана програма передбачає здійснення комплексу захо-
дів, спрямованих на досягнення таких пріоритетів, як: створення сприятливих умов 
для життя та розвитку дитини, створення системи правосуддя, дружнього до дитини, 
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створення безпечного інформаційного простору для дітей, активізація територіальної 
громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації. Реалі-
зація ж даних аспектів можлива за допомогою: розроблення та затвердження мінімаль-
них стандартів благополуччя та безпеки дитини; забезпечення дитини якісною ме-
дичною допомогою від народження, зокрема запровадження програм профілактики 
захворювань; інтеграції дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний 
простір територіальної громади; підвищення рівня добробуту українських сімей, зо-
крема завдяки зростання доходів від трудової діяльності; підвищення адресності соці-
альної підтримки малозабезпечених сімей із дітьми; посилення роботи із профілактики 
бездоглядності та безпритульності дітей; зміцнення системи захисту прав та інтересів 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечення прав дітей-іно-
земців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами 
України, зокрема дітей-біженців і дітей, які потребують додаткового захисту тощо [18].

Висновки. У підсумку проведеного наукового дослідження варто констатувати, що 
протягом усього існування незалежної держави України законодавець створив досить 
потужну та розгалужену систему захисту прав та свобод дітей, яка складається з нор-
мативно-правових актів різної юридичної сили. Водночас, незважаючи на, здавалося 
б, велику кількість правових актів, у цій сфері залишається чимало проблем. Однією 
з яких є фактична відсутність правових норм, які встановлюють особливості право-
вого регулювання прав дітей в умовах збройного конфлікту, зокрема за умов прове-
дення антитерористичної операції. Крім того, особливої уваги потребує норматив-
но-правове врегулювання сфери наукового, інформаційно-методичного, кадрового 
забезпечення галузі охорони та захисту прав і свобод дитини.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
ТА ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Пахнін Микола Леонідович,
доцент кафедри  
кримінально-правових дисциплін
(Харківський національний університет 
внутрішніх справ,
м. Харків, Україна)

У статті, на основі аналізу наукової літератури та норм чинного законодавства 
України, визначено, як співвідносяться між собою засоби масової комунікації та за-
соби масової інформації. Наголошено на їхній нетотожності, оскільки засоби масової 
комунікації характеризуються більшим спектром масових засобів. Констатовано, що 
сьогодні засоби масової комунікації перебувають у середовищі відповідного комуні-
кативного простору і значною мірою зумовлені специфікою цього простору. Відтво-
рюючи певну картину, становище, вони виступають не лише чинником виробництва, 
поширення й обміну інформацією, а й відповідною формою організації інформацій-
но-комунікативних процесів. Виокремлено три основні групи функцій засобів ма-
сової комунікації: а) задовольняють відповідне коло потреб людини як індивіда, як 
особистості; б) задовольняють відповідне коло потреб соціальних груп та людини як 
члена відповідної групи; в) задовольняють відповідне коло потреб суспільства загалом 
як цілісної соціальної системи та людини як члена цього суспільства. З’ясовано, що 
формування та функціонування соціальних груп відповідно до їхнього призначення 
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за умов відсутності доступу до засобів масової комунікації практично неможливе або 
значно ускладнене. Тож, задовольняючи потреби різноманітних соціальних груп, від-
повідні засоби масової комунікації в разі виконання ними тієї ролі демократичного 
інституту суспільства, яку вони беруть на себе як «четверта гілка влади», принаймні 
повинні реалізовувати дві ключові соціальні функції. Зроблено висновок, що діяль-
ність засобів масової комунікації може і повинна сприяти налагодженню конструк-
тивного діалогу різноманітних політичних сил у сучасному суспільстві, що сприяло 
б зниженню конфронтаційності й активізації інтеграційних процесів. Якщо зазначе-
ні завдання виконуються в діяльності засоби масової комунікації, то вони відповідно 
реалізують дуже важливу соціальну функцію – інтеграційну. Сьогодні засоби масо-
вої комунікації перебувають у середовищі відповідного комунікативного простору 
і значною мірою зумовлені специфікою цього простору.

Ключові слова: засоби масової комунікації, засоби масової інформації, функції, 
завдання, інформаційна політика.

MASS MEDIA AND MASS COMMUNICATION: CORRELATION OF CONCEPT

Pakhnin Mykola Leonidovych,
Senior Lecturer at Department  
of Criminal Legal Disciplines
(Kharkiv National University  
of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine)

In the article, based on the analysis of scientific literature and the norms of the current 
legislation of Ukraine, the means of mass communication and mass media are determined to 
be related. It is emphasized on their non-identities, since the means of mass communication 
are characterized by a large spectrum of mass media. It is stated that today the means of mass 
communication are in the environment of the appropriate communicative space and to a large 
extent due to the specifics of this space. Reproducing a certain picture, the situation, they act 
not only as a factor in the production, distribution and exchange of information, but also an 
appropriate form of organization of information and communication processes. Three main 
groups of functions of the means of mass communication are singled out: a) they satisfy the 
corresponding range of human needs as an individual as a person; b) satisfy the appropriate 
range of needs of social groups and a person as a member of the respective group; c) satisfy 
the appropriate range of needs in the whole society as an integral social system and a per-
son as a member of this society. It was clarified that the formation and functioning of social 
groups according to their purpose in the absence of access to the mass media is practically 
impossible or significantly complicated. So, satisfying the needs of various social groups, the 
relevant the means of mass communication in the event of their fulfillment of the role of the 
democratic institution of society, which they assume in society as the “fourth branch of gov-
ernment”, must at least implement two key social functions. It is concluded that the activity 
of the means of mass communication can and should facilitate the constructive dialogue of 
various political forces in modern society, which would reduce the confrontational and acti-
vation of integration processes. If these tasks are performed in the activities of the means of 
mass communication, they respectively implement a very important social function – inte-
gration. Today, the means of mass communication are in an environment of a corresponding 
communicative space and to a large extent due to the specifics of this space.

Key words: means of mass communication, mass media, functions, tasks, information 
policy.
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Постановка проблеми. Останнім часом виникає безліч гострих дискусій стосовно 
природи та функціонування засобів масової комунікації (далі – ЗМК), глибинності й 
характеру їхнього впливу на громадськість та деякі соціальні групи. І поради на рівні 
широких побутових дискурсів значно відрізняються від наукових. Зазвичай науков-
ці не звертають увагу на характерні уявлення про масштабність масової комунікації, 
якими користуються політики, більшість журналістів і частина бізнесменів. Гострі 
конфліктні ситуації виникають також навколо відповідальності роботи журналістів, 
у якій зазвичай є суперечними декілька головних поглядів. Дані суперечки тракту-
ються різноманітними настановами і методологічними підходами в дослідженні про-
цесів масової комунікації. Однак певні відмінності поглядів виникають через слабку 
розробленість головних визначень. Традиційно нечіткими є зміст визначення кому-
нікації, її форм існування та її класифікація. По-різному трактують сутність та цілі 
комунікативних процесів. Масові комунікації охопили майже все суспільство, що пев-
ним чином впливає на нього. Сучасна масова комунікація є інструментом формуван-
ня думки громадян, бо робить можливим ведення діалогів у межах усього суспільства. 
Наявна необхідність у вивченні різноманітних напрямів роботи масових комунікацій, 
що неможливе без конструктивного теоретичного дослідження сутності, ролі, форм 
та функцій ЗМК у нинішніх умовах. Однією з наявних проблем у цій сфері є неви-
правдане співвідношення таких понять, як «засоби масової інформації» (далі – ЗМІ) 
та «засоби масової комунікації».

Стан дослідження. Окремі проблемні питання щодо сутності та ролі ЗМК і ЗМІ 
в житті суспільства розглядали: А. Барановська, Л. Городенко, С. Демченко, A. Ібра-
гімова, О. Крюков, А. Марущак, О. Мелещенко, А. Москаленко, Г. Почепцов, С. Теле-
шуна, Є. Тихомирова, Ю. Фінклер, А. Чічановський, В. Шкляр і багато інших. Однак, 
незважаючи на чималу кількість наукових розробок, у науковій літературі відсутні 
комплексні дослідження, присвячені тому, як співвідносяться між собою ЗМІ та ЗМК.

Саме тому у межах даного дослідження ми маємо на меті провести розмежування 
понять «засоби масової інформації» та «засоби масової комунікації».

Виклад основного матеріалу. ЗМК характеризує більш широкий набір масових 
засобів. До ЗМК можна віднести театр, кіно, цирк та ін., різноманітні вистави, що 
відзначаються регулярністю проведення у своєму зверненні до масової аудиторії. Та-
кож варто віднести до ЗМК технічні масові засоби, як-от телеграф, телефон, телетайп 
тощо. Друге поняття, тобто «засоби масової інформації», має низку тотожних ознак 
із ЗМК, що, проте, не робить їх однакими. До того ж ЗМІ мають певні ознаки, що 
в рамках розгляду досліджуваного розмежування термінів сприймаються як прита-
манні тільки цьому поняттю. Серед таких ознак варто виділити, наприклад, наявність 
технічних засобів. Розбіжність в основних напрямах діяльності можна простежити, 
вивчаючи функції зазначених понять.

Розгляньмо основні функції ЗМІ. До основного, загального призначення ЗМІ від-
носять велику кількість соціальних, політичних, психологічних та інших ролей. Се-
ред загального кола функцій доцільно виокремити такі:

- комунікативну функцію – вона виявляється в налагодженні контакту;
- організаторську функцію – виявляється у виокремленні ролі журналістики як 

«четвертої влади» у суспільстві;
- ідеологічну функцію – виявляється у прагненні здійснення глибокого впливу на 

самосвідомість людей, на ціннісні орієнтації та світоглядні основи аудиторії, на ідеа-
ли і прагнення суспільства, ураховуючи мотивацію поведінкових актів;

- культурно-освітню функцію – виявляється у вихованні населення за зразками за-
гальносвітової культури, що, у свою чергу, сприяє всебічному розвитку кожної людини;
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- рекламно-довідкову функцію – виявляється в задоволенні утилітарних запитів 
у зв’язку з відповідними сферами захоплень різних категорій аудиторії (сад, туризм, 
город, колекціонування тощо);

- рекреативну функцію – виявляється в наданні суспільству духовних та психоло-
гічних благ, як-от зняття напруги, розваги й отримання задоволення.

У кожній із зазначених царин ЗМІ виконують відповідні соціальні ролі: виробни-
чо-економічну, регулювальну, духовно-ідеологічну, інформаційно-комунікативну.

Тепер постає логічна необхідність розгляду функцій, виконуваних ЗМК у сучас-
ному суспільстві, а також з’ясування того, які потреби суспільства й особистості за-
довольняють ці функції та, головне, у який спосіб. Ми вважаємо, що в межах нашого 
дослідження розгляд зазначених функцій та порівняння їхньої спрямованості та ці-
лей із тими, що реалізуються в повсякденному житті, повинно допомогти в розумінні 
відповідних можливостей їхнього як позитивного, так і негативного впливу на фор-
мування та діяльність системи публічного управління.

Отже, можна виокремити три основні групи функцій ЗМК. До них варто віднести 
функції:

- що задовольняють відповідне коло потреб людини як індивіда, як особистості;
- задовольняють відповідне коло потреб соціальних груп та людини як члена від-

повідної групи;
- задовольняють відповідне коло потреб суспільства загалом як цілісної соціальної 

системи та людини як члена цього суспільства.
Через те, що ЗМК, задовольняючи відповідне коло суспільних потреб загалом та 

в різних соціальних групах, мають здебільшого масовий та публічний характер, вони 
повинні викликати інтерес також у великих масових аудиторій, що складаються 
з елементів суспільства, які мають власні бажання, потреби й інтереси. Тобто з метою 
реалізації своїх соціальних функцій з обслуговування відповідних суспільних інте-
ресів загалом і соціальних груп зокрема масова комунікація має враховувати також 
потреби та психологічні особливості окремих елементів суспільства. Інакше повідом-
лення, що передаються через ЗМК, будуть незрозумілими та не будуть сприйняті 
своєю аудиторією.

Сьогодні не існує загальної класифікації функцій ЗМК. Проте, розглядаючи підхо-
ди окремих дослідників, можна зазначити, що за своїм змістом надані ними класифі-
кації багато в чому збігаються, хоча і є певна відмінність за кількістю, за назвами та за 
підставами і критеріями виокремлення. Того ж висновку можна дійти стосовно цілей 
і потреб звернення окремих елементів суспільства до ЗМК. Зважаючи на дослідження 
провідних науковців у галузі масових комунікацій, виникає можливість виокремлен-
ня трьох основних потреб людини, що спонукають її звертатися до відповідних ЗМК. 
До них належить потреба в інформаційному зв’язку з навколишнім середовищем та, 
відповідно, у постійному отриманні інформації. Також можна вказати на потребу 
в розвагах та потребу у відвертанні уваги – мається на увазі психоемоційний аспект, 
що пов’язаний із дозвіллям людини.

Реалізуючи потребу у відвертанні уваги, людина як окремий елемент суспільства 
може дивитися телепрограми або ж отримувати певну інформацію з інших джерел, 
що не є предметом її зацікавлення, а тільки сприяють ізоляції від навколишнього 
середовища. Задоволення потреб у розвазі та відвертанні уваги сприяє емоційному 
розрядженню, подоланню психоемоційної напруженості, отриманню певної пси-
хоемоційної «стимуляції» з метою подальшої активної діяльності за умови, якщо 
задоволення такої потреби не стає відповідною головною метою або сенсом діяль-
ності особистості.
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Варто виокремити коло реалізації відповідних цілей, до яких належить потре-
ба в постійному інформаційному зв’язку та безперервному припливі інформації 
з різноманітних ЗМК:

- орієнтація в соціальному середовищі, або соціалізація в суспільстві;
- розвиток загального кругозору, що частково заміщує процес навчання та здобут-

тя загальної освіти, у свою чергу, спонукаючи до підвищення інтелектуального рівня 
особистості загалом;

- вирішення повсякденних практичних проблем;
- підвищення відповідного професійного рівня.
Далі, за логікою нашого дослідження, доцільно розглянути потреби соціальних 

груп, які мають задовольнятися відповідними ЗМК у сучасному цивілізованому демо-
кратичному суспільстві. В умовах суспільних трансформацій, формування громадян-
ського суспільства в сучасних процесах державотворення передбачається об’єднання 
окремих елементів суспільства на засадах усвідомлення та захисту власних інтересів 
у різноманітні соціальні суб’єкти суспільної, політичної, соціальної та економічної ді-
яльності. Ними можуть бути такі соціальні суб’єкти, як соціально-демографічні та на-
ціонально-етнічні групи населення, професійні спілки, партії, асоціації, рухи, об’єд-
нання за інтересами, земляцтва й ін. У своїй взаємодії вони уособлюють ключове коло 
різних інтересів відповідних категорій населення, з урахуванням яких відбувається 
їх взаємодія одне з одним, із різноманітними соціальними інститутами, державою та 
суспільством загалом.

Формування та функціонування соціальних груп відповідно до їхнього призна-
чення за умов відсутності доступу до ЗМК практично неможливе або значно усклад-
нене. Тож, задовольняючи потреби різноманітних соціальних груп, відповідні ЗМК 
у разі виконання ними тієї ролі демократичного інституту суспільства, яку вони бе-
руть на себе як «четверта гілка влади», принаймні повинні реалізовувати дві ключові 
соціальні функції.

По-перше, ідеться про функцію доведення до великих прошарків населення та су-
спільства загалом інтересів та позицій із певних інформаційних питань різних соці-
альних суб’єктів. Тобто про публічне представлення та публічне сповіщення інтере-
сів, презентацію актуальних проблем, тем та питань відповідно до них, пропозицій 
щодо їх вирішення різноманітних соціальних груп та верств населення, партій, про-
фесійних спілок, суспільно-політичних рухів, асоціацій, економічних структур, зем-
ляцтв та об’єднань громадян за інтересами. Зазначену функцію логічно позначити як 
презентаційну.

По-друге, ми говоримо про функцію, що полягає в залученні й об’єднанні за спіль-
ними інтересами представників різноманітних суспільних груп, які повинні мати до-
ступ до ЗМК. Тож, ці масові засоби мають виконувати відповідну функцію з форму-
вання різноманітних соціальних суб’єктів у суспільстві та сприяти їхній ефективній 
та керованій взаємодії. Зазначену функцію логічно позначити як організаційну.

За логікою нашого дослідження, доцільно розглянути ключові функції ЗМК, вико-
нувані з метою забезпечення нормального розвитку та функціонування суспільства.

Однією з таких функцій є забезпечення соціального контролю в суспільстві. За-
значена функція здійснюється через публічне інформування за відповідними напря-
мами та щодо подій основної діяльності різноманітних соціальних суб’єктів, еконо-
мічних структур, органів влади й управління, у суспільній, політичній, соціальній, 
економічній та інших сферах громадського життя. ЗМІ як один зі структурних еле-
ментів ЗМК провадять власну інформаційно-аналітичну діяльність та інформаційні 
розслідування.
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Не беручи до уваги відсутність можливостей економічних і адміністративних захо-
дів впливу, на відміну від господарських і державних контрольних органів, контроль, 
здійснюваний ЗМК, часто є більш ефективним через наявність моральної оцінки та 
фундаментальне підґрунтя громадської думки, значення якого в сучасних державах 
велике, особливо перед проведенням виборних кампаній.

ЗМК, відкриваючи доступ до своїх можливостей для різноманітних соціальних 
суб’єктів, реалізують критику відповідних соціально важливих дій різноманітних 
громадських та державних структур, формують громадську думку, унаслідок чого 
відбувається виконання функції соціального контролю в суспільстві.

На підставі певних інформаційних фактів у ЗМК іноді виникає можливість ство-
рення парламентських та громадських комісій, надання державними інстанціями до-
ручень органам публічного управління.

Ураховуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що функція соціального 
контролю й управління соціальними процесами в суспільстві ґрунтується на таких 
соціальних призначеннях ЗМК, як інформаційна функція, функція здійсненні кри-
тики та функція з формування громадської думки.

З метою нормального функціонування й ефективного здійснення процесів дер-
жавотворення в Україні сучасне суспільство зацікавлене в адекватній орієнтації гро-
мадян у подіях, явищах та процесах. Зважаючи на зазначене, відповідні елементи 
суспільства потребують поширення інформації щодо соціально важливих питань, 
цінностей, настанов, норм і зразків поведінки, що властиві дійсному рівню суспіль-
ного розвитку.

У теоретично найкращій ситуації ЗМК мають виконувати роль комунікативного 
засобу сучасного суспільства та бути певною об’єднальною ланкою між органами 
публічного управління та громадянським суспільством. Аналізуючи сучасний стан 
взаємодії ЗМК з органами публічного управління, можна зробити припущення, що 
в Україні в умовах відсутності високого рівня розвитку громадянського суспільства 
ЗМК не можуть ефективно виконувати свої функції, оскільки органи публічного 
управління певною мірою їх не потребують, а відповідні елементи суспільства не ви-
являють здатності генерувати запити через відсутність такої традиції. Тому ЗМК зде-
більшого використовуються як маніпулятивний, а не комунікативний засіб [1].

У контексті нашого дослідження важливо також згадати про наявні форми інфор-
маційної влади, тобто про суспільні комунікації. Логічно, що інформація є змістом 
комунікацій. У свою чергу, інформаційна влада означає управління комунікаціями, 
управління їхнім змістом і спрямованістю через інформацію. Такий різновид влади 
відрізняється від простого інформаційного впливу стійкістю та силою впливу комуні-
катора на реципієнта, значним рівнем контролю його поведінки.

Впливом на змістовну спрямованість комунікацій інформаційна влада має можли-
вість впливати на поведінку окремих елементів суспільства двома способами:

- запобігати виникненню небажаних, частіше за все опозиційних політичних рухів 
і протестів;

- мотивувати окремі елементи суспільства до відповідної діяльності, визначати їхні 
цілі та зміст.

Стримувальна властивість інформаційної влади виявляється у здатності замовчу-
вання окремих фактів, недооцінюванні їхнього значення, відволіканні окремих еле-
ментів суспільства від подій за допомогою різного роду скандалів, сенсацій, шоу тощо, 
вилучення з управлінських рішень та публічних дискусій окремих тем, подій чи дій 
і в такий спосіб перешкоджання реальному усвідомленню їх суспільством, спричи-
нення розгортання конфліктних ситуацій та подій [2].



71

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

Зважаючи на велику роль впливу, масові засоби комунікації, задовольняючи потре-
би суспільства, мають активно та неупереджено інформувати громадян із зазначених 
проблемних питань. Водночас ЗМК виконують функцію освіти, соціалізації й інфор-
мування. Сучасні процеси державотворення на демократичних засадах припускають 
наявність міцної та конструктивної опозиції, зростання ролі громадянської думки та 
ролі громадськості в їхньому впливі на відповідні соціальні явища та процеси, що 
відбуваються в суспільстві. За відсутності доступу до ЗМК фактично унеможливлю-
ється опозиційний вплив громадськості на соціальні, економічні та політичні явища 
та процеси в суспільстві. Ключовим чинником формування ЗМК і громадської думки 
в певному сенсі є діяльність масмедіа як одного з інструментів ЗМК.

Висновки. Отже, за результатами розмежування понять «засоби масової інформа-
ції» та «засоби масової комунікації» варто наголосити на їхній нетотожності, оскільки 
ЗМК характеризуються більшим спектром масових засобів. До ЗМК можна віднести 
театр, кіно або цирк. У свою чергу, до ЗМК органів публічного управління відносять 
громадські слухання, звернення, форуми, публічні звіти, конференції, круглі столи й 
ін. Також до ЗМК можна віднести технічні масові засоби комунікації, як-от телеграф, 
телефон, телетайп тощо. ЗМІ мають низку тотожних ознак із ЗМК, але це не робить ці 
поняття тотожними, до того ж ЗМІ мають певні ознаки, які з погляду досліджуваного 
розмежування понять притаманні тільки їм. Зазначені поняття здебільшого мають 
тотожні функціональні навантаження, проте ЗМК, використовуючи більш широке 
коло масових засобів, відповідно мають більш широкі функціональні навантаження. 
У підсумку, з урахуванням використання системного підходу можна зазначити таке: 
розглядаючи ЗМК як систему, ЗМІ щодо ЗМК є підсистемою, інструменти якої (теле-, 
радіо- та текстові комунікації, преса) виступають елементами зазначеної підсистеми.

Діяльність ЗМК може і повинна сприяти налагодженню конструктивного діало-
гу різноманітних політичних сил у сучасному суспільстві, що сприяло б зниженню 
конфронтаційності й активізації інтеграційних процесів. Якщо зазначені завдання 
виконуються в діяльності ЗМК, то вони відповідно реалізують дуже важливу соціаль-
ну функцію – інтеграційну. Сьогодні ЗМК перебувають у середовищі відповідного 
комунікативного простору і значною мірою зумовлені специфікою цього простору. 
Відтворюючи певну картину, становище, вони виступають не лише чинником ви-
робництва, поширення й обміну інформацією, а й відповідною формою організації 
інформаційно-комунікативних процесів. Своєю чергою, вони задають відповідний 
характер та напрям соціальних і політичних процесів як один із ключових чинників 
державотворення.
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СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ: 

ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ
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У статті з позицій юридичної компаративістики шляхом порівняння законодавства 
країн пострадянського простору (Білорусь, Казахстан, Росія, Україна) проаналізовано пра-
вові норми, що визначають сфери діяльності органів зовнішньої розвідки. Якщо в державі 
функціонує декілька розвідувальних органів, неодмінно постає питання про визначення 
та розподіл правовими приписами сфер застосування кожною окремою розвідувальною 
структурою своїх сил та засобів. Задум законодавця полягає в тому, щоб усі органи зов-
нішньої розвідки чітко уявляли свої «ділянки в полі», не дублювали і не заважали один 
одному. Існують два підходи, за допомогою яких, на думку автора, визначаються сфери. 
Перший підхід пов’язаний з основними сферами діяльності державного органу – суб’єкта 
зовнішньої розвідки, до складу якого входить розвідувальний орган. Другий – з масшта-
бами завдань, що «нарізані» законодавцем для кожної розвідувальної структури. Напри-
клад, для Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації як окремого самостійного 
розвідувального органу визначено завдання стратегічного рівня, натомість для Головного 
управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації – лише тактичного рів-
ня. Для розуміння ґенези появи в законодавстві сфер діяльності розвідувальних органів 
доцільно звернутися до концептуальних основ гарантування національної безпеки, що 
визначені в кожній державі відповідними нормативно-правовими актами. Ідеться про 
концепції (стратегії) гарантування національної безпеки, у яких формулюються загрози у 
відповідних сферах (зовнішньополітична, державної безпеки, воєнна, сфера безпеки дер-
жавного кордону, економічна, соціальна, гуманітарна, екологічна, науково-технологічна, 
інформаційна тощо). Саме загрози ззовні є орієнтирами для визначення сфер діяльності 
розвідувальних органів. Отже, сфери діяльності розвідувальних органів – це законодавчо 
визначені складники національної безпеки держави, на які спрямовані загрози ззовні, для 
протидії яким призначені органи зовнішньої розвідки, їхні спеціальні сили та засоби.

Ключові слова: національна безпека, розвідувальні органи, організація та діяль-
ність розвідувальних органів, сфери діяльності органів зовнішньої розвідки.

SPHERES OF ACTIVITIES OF THE INTELLIGENCE AGENCIES BY THE LAW 
OF THE POST-SOVIET COUNTRIES: CONCEPT AND CRITERIA OF DIFFERENCE
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In the article, from the stand point of legal comparative studies, the legal norms deter-
mining the spheres of activity of foreign intelligence agencies are analyzed by comparing 
the legislation of the post-Soviet countries (Belarus, Kazakhstan, Russia and Ukraine).
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In the presence of several intelligence agencies in the state, the question arises about the 
definition and allocation of the legal requirements of the spheres of application of each sep-
arate intelligence structure of its forces and means. The legislator’s plan is to ensure that all 
foreign intelligence agencies clearly understand and represent their “sites in the field”, do 
not duplicate and interfere with each other.

There are two approaches in which, in the opinion of the author, spheres are defined. 
The first approach is related to the main are as of activity of the state body – the external 
intelligence entity, which includes a reconnaissance body. The second approach is the scale 
of tasks that are “cut” by the legislator for each intelligence structure. For example, for the 
Foreign Intelligence Service of the Russian Federation, as a separate independent intelli-
gence agency, the task of the strategic level is defined, while for the Main Director ate of 
Intelligence of the Ministry of Defense of the Russian Federation – only a tactical level. 

In order to understand the genesis of the appearance of legislation in the spheres of 
activity of intelligence agencies, it is advisable to refer to the conceptual foundations of 
national security, as defined in each state by the relevant legal acts. These are the concepts 
(strategies) of ensuring national security, which formulate threats in the relevant are as 
(foreign policy, state security, military sphere and security of the state border, economic, 
social and humanitarian, environmental, scientific, technological, information, etc.). Ex-
treme threats are benchmarks for defining the spheres of activity of intelligence agencies. 
Thus, the sphere of activity of intelligence agencies is legally defined components of the 
national security of the state, which are threatened from the outside and for which foreign 
intelligence agencies are designated and their counterparts are assigned, and their special 
forces and means.

Key words: national security, intelligence agencies, organization and activity of intelli-
gence agencies, sphere of activity of foreign intelligence agencies.

Порівнюючи законодавство сучасних провідних країн світу у сфері організації та 
діяльності розвідувальних органів, можна переконатися, що законодавці по-різному 
намагаються визначити в нормативно-правових актах сфери діяльності своїх розві-
дувальних органів. Так, законодавці Сполучених Штатів Америки, Франції, Федера-
тивної Республіки Німеччина й інші взагалі не визначають сфер застосування сил та 
засобів розвідувальних структур [1], польський законодавець сфери діяльності розві-
дувальних органів визначив через завдання [2; 3], литовський – через окрему статтю 
(ст. 7) у Законі «Про розвідку» [4], білоруський, казахстанський, російський, україн-
ський – більш детально, але також через окремі статті в законах про зовнішню розвід-
ку [5; 6; 7; 8]. Отже, постає проблема, по-перше, чи варто визначати правовими норма-
ми в законодавстві сфери діяльності кожного розвідувального органу; по-друге, якщо 
це необхідно, то яким чином і за допомогою яких критеріїв їх розмежовувати.

На перший погляд, проблема має суто теоретичний характер, але для держав, у яких 
функціонують декілька потужних органів зовнішньої розвідки, визначення конкрет-
них сфер для кожного окремого органу, безперечно, має практичний сенс. Отже, дослі-
дження проблеми, що зазначена в назві статті, може бути корисним як для вітчизняних 
науковців-юристів, які працюють у сфері вдосконалення правової основи організації та 
діяльності розвідувальних органів України, так і для співробітників цих органів.

Мета статті – визначити поняття «сфери діяльності органів зовнішньої розвідки» 
та критерії їх розмежування для окремих розвідувальних органів, а завдання – аналіз 
передумов, що спонукали законодавців різних країн, насамперед Білорусі, Казахста-
ну, Росії й України, визначити правовою нормою сфери діяльності своїх органів зов-
нішньої розвідки саме в такому змісті та в таких формах, які наявні зараз у чинному 
законодавстві.
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Стосовно проблематики статті вітчизняних українських публікацій та видань не 
існує. Немає відкритих наукових праць і закордонних науковців, в інтернеті також. 
Як виняток можна назвати одну статтю російського науковця В.М. Редкоуса [9], у якій 
він із загальних засад здійснив спробу порівняльного аналізу дуже широкого спектра 
проблем правового регулювання розвідувальної діяльності за законодавством Росії 
і держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

За наявності у державі декількох розвідувальних органів неодмінно постає питання 
про визначення та розподіл між ними правовими приписами сфер застосування сил 
та засобів. Цілком зрозуміле таке намагання законодавця, адже це необхідно для того, 
щоб усі органи зовнішньої розвідки чітко розуміли й уявляли свої «ділянки в полі», не 
дублювали і не заважали один одному.

У чинному законодавстві Білорусі та Росії, як і в законодавстві інших країн, сфе-
ри діяльності органів зовнішньої розвідки визначено та розподілено a priori, навіть 
без натяку на застосування будь-яких чітких критеріїв. Хоча можна назвати два під-
ходи, за допомогою яких вони визначалися. Перший підхід пов’язаний з основними 
сферами діяльності державного органу (суб’єкт зовнішньої розвідки), до складу якого 
входить розвідувальний орган. Наприклад, якщо розвідувальний орган належить до 
Міністерства оборони, то й основні сфери його діяльності пов’язані з воєнною або вій-
ськовою сферами цього суб’єкта зовнішньої розвідки. За подібною логікою, якщо роз-
відувальний орган входить у структуру прикордонних військ, то він здійснює свою 
діяльність на «ділянках», пов’язаних зі сферами прикордонної й імміграційної полі-
тики, а також з іншими сферами, що стосуються питань захисту державного кордону 
та суверенних прав держави у виключній (морській) економічній зоні.

Другий підхід пов’язаний із масштабами завдань, що «нарізані» законодавцем для 
кожної розвідувальної структури. Наприклад, для Служби зовнішньої розвідки Росії 
як окремого самостійного розвідувального органу визначено завдання стратегічно-
го рівня (добування інформації в політичній, економічній, воєнно-стратегічній сфе-
рах), натомість для Головного управління розвідки Міністерства оборони Російської 
Федерації (далі – РФ) – лише тактичного рівня (добування інформації у воєнній, во-
єнно-політичній, воєнно-економічній сферах) [7, ст. 11].

Аналіз нормативно-правових актів Білорусі, Росії, Республіки Казахстан (далі – РК) 
та України, у яких визначаються питання організації та діяльності розвідувальних 
органів, свідчить про те, що розподіл на законодавчому рівні сфер застосування спе-
ціальних сил та засобів розвідки є досить складною проблемою. Спочатку наведемо 
в таблиці 1 назви всіх сфер із законодавства чотирьох держав і дослідимо їх розподіл 
між розвідувальними структурами:

Таблиця 1
Сфери законодавства і розподіл між розвідувальними структурами

Сфери Україна Казахстан Білорусь Росія
ЗР ВР ПР ЗР ВР КНБ КДБ ВР ПР ЗР ВР ФСБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
політична + + + +
економічна + + +
військово-технічна +
науково-технічна + + + +
інформаційна + + +
екологічна + + + + + + +
воєнна + + + +
воєнно-стратегічна + +



75

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
воєнно-політична + + + + +
воєнно-технічна + + + +
воєнно-економічна + + + +
захист кордону + + +
фінансово-економічна +
гуманітарна + +
протидія тероризму і екстремізму + +
протидія розвідувально-підривній 
діяльності +

шифрований спеціальний зв’язок + +
безпека загранпредставництв + +
безпека держави загалом +

Примітки: ЗР – зовнішня розвідка; ВР – воєнна розвідка; ПР – прикордонна розвідка; КНБ – Комітет 
національної безпеки РК; КДБ – Комітет державної безпеки РБ; ФСБ – Федеральна служба безпеки РФ. 
Позначка «+» – наявність законодавчого визначення розвідувальному органу сфери застосування його 
сил та засобів. 

Як бачимо, у законодавстві чотирьох держав різним розвідувальним органам ви-
значено майже двадцять сфер застосування наявних спеціальних сил і засобів. Загалом 
підхід у кожній державі однаковий, але є особливості.

По-перше, одразу впадає в очі те, що екологічна сфера визначається як для зов-
нішньої, так і для воєнної розвідок (Україна, Білорусь, Росія). На нашу думку, така 
сфера повинна стосуватися і прикордонної розвідки, оскільки остання добуває та 
реалізує інформацію про екологічній стан за кордоном та у виключній (морській) 
економічній зоні.

По-друге, для органу зовнішньої розвідки Федеральної служби безпеки (далі – ФСБ) 
РФ узагалі не визначено сфер. Російський законодавець обходиться загальним фор-
мулюванням, що «розвідувальна діяльність здійснюється органом зовнішньої розвід-
ки федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки відповідно 
до федерального Закону «Про зовнішню розвідку»» (ст. 11) [10], тобто можна припу-
стити, що сфери, імовірно, визначаються відомчими закритими нормативно-право-
вими актами. До того ж, оскільки прикордонна розвідка перебуває у складі ФСБ РФ, 
то і сфера захисту кордону, напевно, повинна бути «закріплена» також за ФСБ РФ.

По-третє, законодавець чомусь визначає правовим приписом сферу, яку з вели-
ким припущенням можна віднести до компетенції розвідувального органу. Ідеть-
ся про гуманітарну сферу (Казахстан, Білорусь). Справді, досить складно уявити 
завдання розвідувального органу в цій сфері. Загальновідомо, що гуманітарна сфе-
ра в основному відбиває стан духовного та культурного життя людини, суспільства 
і держави, а «складовими елементами гуманітарної сфери», які відображають цей 
стан, «<…> мають бути передусім фундаментальні галузі – освіта, наука, культура 
та їхні підгалузі: виховання, інформаційне середовище, фізкультура, спорт, дозвіл-
ля, туризм, релігія, етнічні відносини» [11, с. 207]. Важко уявити, що у вищезазначе-
них «складниках гуманітарної сфери» є інформація з обмеженим доступом, яку має 
добувати розвідка і яку неможливо зібрати силами та засобами інших державних 
(не розвідувальних) структур.

По-четверте, сфери, які пов’язані з політикою, економікою, наукою, технікою та 
відображають лише їхню частку, досить близькі за своїм змістом. Наприклад, полі-
тична сфера тісно пов’язана з воєнно-стратегічною, воєнно-політичною сферами; 

Закінчення таблиці 1
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економічна – з фінансово-економічною та воєнно-економічною сферами; наука 
і техніка – із військово-технічною, воєнно-технічною та науково-технічною сферами. 
З теоретичного погляду ці сфери є зрозумілими і їх можна відокремити одну від ін-
шої, але на практиці – досить важко. Безперечно, що під час вирішення практичних 
завдань такі «дрібні» сфери у діяльності різних органів зовнішньої розвідки будуть 
накладатися одна на одну.

По-п’яте, сферу протидії міжнародним терористичним і екстремістським організа-
ціям, розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб і організацій іноземних 
держав, злочинних угруповань та окремих осіб для діяльності розвідувального орга-
ну визначив лише законодавець Казахстану [6, ст. 6], хоча, наприклад, у завданнях 
для органів зовнішньої розвідки України ці напрями чітко прописані правовою нор-
мою – «участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, 
незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією 
її виготовлення, незаконною міграцією; вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам 
національній безпеці України» [8, ст. 4]. Сферу гарантування безпеки закордонних 
представництв визначили для розвідки законодавці РК і РФ, але подібні завдання є 
в розвідувальних органів України та РБ. Так, у Законі України, серед інших завдань, 
зазначено: «забезпечення безпечного функціонування установ України за кордоном, 
безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей у країні перебування, а також 
відряджених за кордон громадян України, які обізнані з відомостями, що становлять 
державну таємницю» [8, ст. 4]. В Указі Президента РБ читаємо: «забезпечення безпе-
ки організацій Республіки Білорусь, які знаходяться за межами Республіки Білорусь, 
працівників цих організацій і членів їх сімей у країні перебування, а також відрядже-
них за межі Республіки Білорусь громадян Республіки Білорусь, які мають за родом 
своєї діяльності допуск до відомостей, що становлять державні секрети, і членів їх сі-
мей, які перебувають із ними» [5, п. 1.2].

Для розуміння ґенези появи в законодавстві правових норм щодо «сфер діяльності 
розвідувальних органів», на думку автора, доцільно звернутися до концептуальних 
основ гарантування національної безпеки, що визначені в кожній державі відповід-
ними нормативно-правовими актами. Ідеться про концепції (стратегії) гарантування 
національної безпеки, у яких законодавцями чітко прописані загрози у відповідних 
сферах (зовнішньополітична, державна безпека, воєнна сфера і сфера безпеки дер-
жавного кордону, економічна, соціальна та гуманітарна, екологічна, науково-техно-
логічна, інформаційна тощо) [12; 13].

Саме загрози ззовні в цих сферах і є орієнтирами для визначення сфер для діяльно-
сті розвідувальних органів. Отже, на підставі останньої тези можна так сформулювати 
визначення поняття «сфери діяльності розвідувальних органів» – це законодавчо ви-
значені складники національної безпеки держави, на які спрямовані загрози ззовні, 
для протидії яким призначені органи зовнішньої розвідки та застосовуються їхні спе-
ціальні сили та засоби.

Висновки:
1) сфери розвідувальним органам визначені без єдиних чітких критеріїв. Мож-

на припустити, що вони сформульовані на підставі положень концепцій (стратегій) 
гарантування національної безпеки. Але це тільки припущення. На думку автора, 
критеріїв узагалі не існує, навіть їх неможливо науково дослідити або обґрунтувати. 
Здається, що для визначення сфер розвідувальним органам законодавцям доцільно 
користуватися лише двома підходами, що було зазначено вище. Якщо розвідуваль-
ний орган входить до складу державного органу – суб’єкта зовнішньої розвідки, то він 
застосовує свої сили і засоби в усіх тих сферах без винятку, де знаходиться інформація, 
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яку необхідно добути і яка вкрай потрібна суб’єкту зовнішньої розвідки. Тому, на думку 
автора, не треба визначати в нормативно-правовому акті всі можливі сфери, по суті, 
фантазувати, припускати або намагатися визначити лише основні з них, – усе одно 
всіх сфер до останньої перелічити неможливо. До того ж, за намагання визначити всі 
сфери окремо для кожного розвідувального органу неминуче вони будуть накладати-
ся одна на одну або виявлятися одночасно в декількох розвідок, як це сталося з еколо-
гічною сферою. Було б краще, якби законодавці чотирьох країн для воєнної розвідки 
визначили лише одну сферу – воєнну (військову), так само і для прикордонної – при-
кордонну. На думку автора, це в жодному разі не завадило б воєнній та прикордонній 
розвідкам повноцінно виконувати свої обов’язки за завданнями суб’єктів зовнішньої 
розвідки, до складу яких вони входять. Самостійні розвідувальні органи (КДБ РБ; КНБ 
РК; СЗР РФ; СЗР України), на відміну від розвідувальних органів, що входять до скла-
ду інших державних органів, застосовують свої наявні сили та засоби в усіх сферах без 
винятку, де знаходиться інформація, яку необхідно добути і яка вкрай потрібна ке-
рівництву держави для гарантування національної безпеки від зовнішніх загроз, тоб-
то йдеться про всі сфери, у яких зосереджена інформація стратегічного рівня. Отже, 
було б доцільним замість визначення в законі всіх сфер (політична, економічна, еко-
логічна, воєнно-стратегічна тощо) обмежитися, наприклад, таким формулюванням 
або словосполученням – «у сферах забезпечення національної безпеки від зовнішніх 
загроз». Отже, ст. 11 Закону РФ [7], ст. 6 Закону РК [6], п. 1.4 Указу президента РБ [5] 
і ст. 6 Закону України [8] були б сформульовані приблизно так: «Розвідувальна діяль-
ність в межах своїх повноважень здійснюється розвідувальним органом (тобто СЗР РФ 
або КНБ РК, або КДБ РБ, або СЗР України) у всіх сферах забезпечення національної 
безпеки (тобто РФ, РК, РБ, України) від зовнішніх загроз»;

2) з наведеної таблиці стає очевидним, що не всі сфери діяльності, які визначені 
законодавством для органів зовнішньої розвідки, напряму корелюються із завдання-
ми. Завдання, як і цілі та функції, повинні передусім впливати на визначення не за-
гальних, а особливих, спеціальних сфер для застосування розвідувальними органа-
ми своїх сил та засобів. Отже, сфери спеціального напряму відображають конкретну 
компетенцію або конкретні права розвідувального органу, що прописані правовою 
нормою в законі, тому такі сфери обов’язково потрібно визначати правовою нормою 
в нормативно-правовому акті, оскільки ця норма справді закріпляє конкретну сферу 
за конкретним розвідувальним органам. До таких спеціальних сфер можна віднести: 
сферу шифрованого, секретного й інших видів спеціального зв’язку з використанням 
радіоелектронних засобів і методів за межами держави; сферу убезпечення установ, 
розташованих за межами території, та відряджених за межі території громадян, що 
мають за родом своєї діяльності допуск до відомостей, що становлять державну та-
ємницю [7, ст. 11]; сферу протидії міжнародним терористичним та екстремістським 
організаціям; сферу протидії розвідувальній та іншій, спрямованій на насильниць-
ку зміну конституційного ладу, завдання шкоди національній безпеці, діяльності 
спеціальних служб та організацій іноземних держав, злочинних угруповань (злочин-
них організацій) та окремих осіб [6, ст. 6];

3) визначення для розвідувальних органів не спеціальних, а лише загальних сфер, 
без прив’язки їх до визначених законодавством завдань не може мати юридичних 
наслідків у разі розширення або звуження органом зовнішньої розвідки сфери, яку 
для нього виділено. Наприклад, якщо воєнна розвідка РБ замість визначеної для неї 
воєнно-технічної сфери «зазіхнула» на воєнно-стратегічну сферу органу зовнішньої 
розвідки КДБ РБ, то цілком зрозуміло, що будь-які негативні наслідки для двох ор-
ганів досить важко уявити. Навпаки, це буде тільки вітатися. Тому включати в закон 
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правову норму, порушення якої не передбачає настання юридичних наслідків, недо-
речно або юридично некоректно.
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ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
СЛУЖБОВЦІВ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ

Путій Микола Володимирович,
аспірант
(Харківський національний університет 
внутрішніх справ,
м. Харків, Україна)

У статті розглянуті основні особливості та критерії оцінювання суспільством діяль-
ності правоохоронної системи України та такої важливої ланки правоохоронної сис-
теми, як спецпідрозділ Корпус оперативно-раптової дії. Доведено необхідність та до-
цільність розроблення окремої системи оцінювання діяльності службовців Корпусу 
оперативно-раптової дії, ураховуючи специфіку діяльності підрозділу та виконувані 
ним функції: запобігання, виявлення та припинення адміністративних і криміналь-
них правопорушень; гарантування публічної безпеки і порядку під час проведення 
зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів; убезпечення взя-
тих під захист осіб, членів їхніх сімей, охорона адміністративних, державних буді-
вель та інших об’єктів на підставах та в порядку, визначених законодавством України; 
участь в антитерористичних операціях, що проводяться відповідно до Закону Укра-
їни «Про боротьбу з тероризмом». Наголошено на тому, що здебільшого діяльність 
спецпідрозділу передбачає звужений напрям правоохоронної діяльності, який іноді 
навіть не висвітлюється в засобах масової інформації та невідомий широкому зага-
лу. За таких обставин під час оцінювання діяльності спецпідрозділу необхідно брати 
до уваги комплекс чинників, які зможуть визначити її ефективність. Розроблено та 
запропоновано авторську класифікацію критеріїв оцінювання службової діяльності 
спецпідрозділу, а саме: кількісні та якісні показники – стан виявлення, попередження 
та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень; стан гарантування 
публічної безпеки і порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстра-
цій та інших масових заходів; убезпечення взятих під захист осіб, членів їхніх сімей, 
охорона адміністративних, державних будівель та інших об’єктів; стан управління 
й організації діяльності спецпідрозділу, ураховуючи визначені завдання та функції; 
оцінка кадрового потенціалу; рівень довіри населення.

Ключові слова: оцінювання, рівень довіри, система оцінки, критерії оцінювання, 
ефективність, Корпус оперативно-раптової дії.

PROCEDURES FOR ASSESSING THE ACTIVITY  
OF OFFICERS OF THE OPERATIVE-SUDDEN ACTION CORPS

Putii Mykola Volodymyrovych,
Postgraduate Student
(Kharkiv National University  
of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine)

In this article the main features and criteria of the society’s evaluation of the law- 
enforcement system of Ukraine and such an important part of the law-enforcement system 
as the special unit of the Operative-Rapid Action Corps are considered. The necessity and 
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expediency of the development of a separate system for evaluating the activity of the Oper-
ational and Crisis Officer Staff was proved, taking into account the specifics of the activity 
of the unit and the functions performed: prevention, detection and termination of admin-
istrative and criminal offenses; ensuring public safety and order during meetings, rallies, 
campaigns, demonstrations and other mass events; security of the persons, members of 
their families taken into protection, protection of administrative, state buildings and other 
objects on the grounds and in the manner prescribed by the legislation of Ukraine; Partici-
pation in antiterrorist operations conducted in accordance with the Law of Ukraine “On the 
fight against terrorism”. It was emphasized that in most cases the activity of the special unit 
implies a narrowed direction of law enforcement activity, which is sometimes not even cov-
ered in the mass media and is not known to a wide circle of society. In such circumstances, 
when assessing the activities of the special unit, it is necessary to take a wide range of factors 
and factors that will be able to determine the effectiveness of the activities of the special unit. 
The author’s classification of the criteria for assessing the service activities of the special di-
vision has been developed and proposed, namely: quantitative and qualitative indicators – 
the state of detection, prevention and termination of administrative and criminal offenses; 
the state of ensuring public safety and order during meetings, rallies, campaigns, demon-
strations and other mass events; security of the persons, members of their families taken 
into protection, protection of administrative, state buildings and other objects; the state of 
management and organization of the activity of the special unit, taking into account certain 
tasks and functions; assessment of personnel potential; level of public confidence.

Key words: assessment, level of trust, assessment system, assessment criteria, efficiency, 
Corps of promptly sudden action.

Постановка проблеми. У сучасних реаліях розвитку держави та реформування 
правоохоронної системи на перший план для суспільства виходять результати ді-
яльності держави та відповідність задекларованих обіцянок фактичним результатам 
проведених реформ. Започаткувавши реформу правоохоронної системи, держава 
взяла на себе зобов’язання перед суспільством створити сильний, незалежний, про-
зорий державний орган – Національну поліцію України, службу в якій будуть про-
ходити професійні, розумні, сучасні, відповідальні люди. Зрозуміло, що, враховуючи 
задекларовані обіцянки з боку суспільства, висуваються серйозні та високі вимоги до 
функціонування правоохоронної системи і рівня службовців, які проходять службу 
в органах Національної поліції.

Важливим елементом, за допомогою якого суспільство зможе реально оцінити ре-
зультати роботи органів Національної поліції, зокрема спецпідрозділу Корпусу опе-
ративно-раптової дії (далі – КОРД), контролювати їхню працю, є процедури оціню-
вання діяльності службовців спецпідрозділу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині питанням оцінювання роботи 
працівників і службовців правоохоронної системи присвячено наукові праці В. Пасіч-
ника, І. Бойка, К. Бугайчука, Б. Гаврілова, О. Мартиненка, О. Музичука, Л. Давиденка, 
О. Татарова, О. Храмцова. Однак швидкий розвиток економіки, вимоги суспільства, 
започатковані реформи, зміни в законодавстві дають підстави стверджувати, що ви-
значення недоліків і встановлення шляхів удосконалення системи оцінювання служ-
бовців органів Національної поліції, зокрема новоствореного спецпідрозділу, є одним 
із пріоритетним напрямів діяльності держави.

Метою статті є розгляд та аналіз чинної нормативної бази, наукових праць, пов’я-
заних із дослідженням системи оцінки діяльності правоохоронної системи, для вста-
новлення шляхів удосконалення основних показників оцінювання службової діяль-
ності спецпризначенців Корпусу оперативно-раптової дії.
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Виклад основного матеріалу. Якість роботи органів Національної поліції оцінюєть-
ся на підставі показників, що характеризують рівень довіри населення до правоохо-
ронного органу, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, відображають ре-
зультати їхньої службової діяльності, реальний стан злочинності в державі та її окремих 
регіонах, спираються на об’єктивні статистичні дані. Співпраця поліції та громадськос-
ті спрямована на виявлення й усунення проблем, пов’язаних зі здійсненням поліцей-
ської діяльності, може відбуватися в межах загальнодержавних та місцевих програм.

Так, за програмою «Сто днів якості Національної поліції» проводилися незалежні 
соціологічні дослідження думки населення про роботу поліції. У цих дослідженнях 
ключовими показниками були такі:

– динаміка довіри населення до територіальних управлінь Національної поліції;
– оцінка громадянами почуття власної безпеки в районі проживання;
– оцінка рівня корупції в підрозділах поліції;
– рівень задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час їх ви-

клику та первинного контакту на місці події;
– оцінка оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини й ефек-

тивності роботи із протидії злочинності.
У межах цієї програми населення здійснювало оцінювання діяльності роботи Наці-

ональної поліції [1, с. 318-319].
Важливо, що в контексті цього питання з боку уряду останнім часом зроблено дієві 

кроки, а саме видано постанову, якою затверджено Порядок проведення оцінки рівня 
довіри населення до Національної поліції [2]. У преамбулі цього Порядку зазначено, 
що він визначає механізм проведення оцінки рівня довіри населення до Національ-
ної поліції. Основними завданнями є отримання інформації про оцінку населенням 
якості виконання органами і підрозділами Національної поліції покладених на них 
завдань і функцій, про відповідність роботи органів і підрозділів Національної по-
ліції очікуванням населення, виявлення тенденцій зміни рівня довіри населення до 
Національної поліції та чинників, що на них впливають. На нашу думку, це серйоз-
ний крок у межах реформування правоохоронної системи, адже він свідчить про орі-
єнтацію діяльності правоохоронної системи саме на вимоги суспільства (населення) 
та намагання відійти від пострадянської «палочної» системи оцінки.

У межах реформи системи правоохоронних органів постійно наголошується на 
тому, що органи Національної поліції надають послуги населенню, тому логічно 
систему оцінювання формувати на зворотному зв’язку від суб’єктів, які ці послуги 
отримують.

Чинний порядок передбачає, що об’єктами оцінювання є: рівень задоволення по-
треби населення в поліцейських послугах, процеси, що відбуваються в системі Націо-
нальної поліції, а також характеристики і результати її діяльності. Оцінка проводить-
ся на загальнодержавному рівні не рідше одного разу на рік, на територіальному рівні 
за потреби. Ще однією особливістю чинного порядку є те, що оцінювання проводить 
незалежна соціологічна служба, яка обирається Національною поліцією на підставі 
конкурсних торгів.

До недоліків цього порядку, на нашу думку, варто віднести неможливість суспіль-
ства (населення) установлювати перелік питань (чинники) щодо діяльності органів 
поліції, які підлягають оцінюванню. Уважаємо за необхідне доповнити чинний по-
рядок нормою такого змісту: «Національна поліція разом із громадськістю в особі 
уповноважених осіб визначає питання, за якими проводиться дослідження рівня до-
віри, відповідно до повноважень Національної поліції, визначених Законом України 
«Про Національну поліцію»». Зазначена норма дасть змогу більш точно та змістовно 
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оцінити рівень довіри населення до органів Національної поліції, відображатиме ре-
альний стан цієї довіри.

Також варто зазначити, що, на наше переконання, оцінка рівня ефективності ор-
ганів Національної поліції і безпосередньо спецпідрозділу КОРД не може проводи-
тись та обмежуватись лише показником довіри з боку населення. Очевидним є те, що 
спецпідрозділ КОРД виконує досить специфічні правоохоронні функції, не завжди 
прямо задіяний у процесі надання правоохоронних послуг населенню. Здебільшого 
робота спецпідрозділу передбачає звужений (найнебезпечніший) напрям правоохо-
ронної діяльності, який іноді навіть не висвітлюється в засобах масової інформації 
(спецоперації, боротьба з тероризмом та інше), невідомий широкому загалу. За таких 
обставин зрозуміло, що під час оцінювання діяльності спецпідрозділу необхідно зва-
жати на комплекс чинників, які допоможуть визначити ефективність його діяльності.

З аналізу наявного в системі Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) наказу про за-
твердження Системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ України з використан-
ням сучасних технологій аналізу та прогнозування [3], який був розроблений та виданий 
із метою об’єктивного оцінювання і контролю результатів правоохоронної діяльності, 
вбачається, що ця система орієнтувалася на підрахунок фактичних показників діяльності 
підрозділів органів внутрішніх справ. Такими показниками були: кількість затриманих 
осіб, кількість виявлених злочинів, кількість осіб, які зазнали покарання. Згідно із цією 
системою, передбачалось оцінювання результатів роботи з виявлення та розкриття зло-
чинів. Це цілком зрозуміло, адже рівень розкриття злочинів і встановлення покарання за 
них фактично і є суттю правоохоронної діяльності. Однак такий вузький підхід до оці-
нювання діяльності органів Національної поліції є також дещо суб’єктивним.

Зазначений підхід до оцінювання діяльності правоохоронної системи підтримуєть-
ся деякими науковцями. Так, на думку С. Яковлєва, оцінювання ефективності роботи 
відповідних правоохоронних органів передбачає вирішення таких основних завдань: 
1) визначення кількісних характеристик; 2) формування кількісних показників ефек-
тивності роботи за різноманітними напрямами; 3) формування узагальненої оцінки 
діяльності органу або підрозділу [4, с. 41-42]. Безперечно, право на життя мають усі 
наукові погляди. Однак, на нашу думку, систему оцінювання діяльності спецпідроз-
ділу КОРД необхідно побудувати на комплексі всіх показників, ураховуючи водночас 
специфіку та завдання спецпідрозділу.

Під час розроблення системи оцінювання необхідно виходити з того, що КОРД 
виконує такі завдання: запобігання адміністративним і кримінальним правопору-
шенням, виявлення та припинення таких; гарантування публічної безпеки і порядку 
під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів; 
гарантування безпеки взятих під захист осіб, членів їхніх сімей, охорона адміністра-
тивних, державних будівель та інших об’єктів на підставах та в порядку, визначених 
законодавством України; участь в антитерористичних операціях, що проводяться від-
повідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» [5; 6].

Висновки. Ураховуючи зазначене, пропонуємо розробити систему оцінювання ді-
яльності спецпідрозділу КОРД на підставі таких критеріїв:

1) кількісні та якісні показники – стан виявлення, попередження та припинення 
адміністративних і кримінальних правопорушень. Цей показник дасть змогу вста-
новити кількісні характеристики діяльності спецпідрозділу, за результатами аналізу 
отриманої інформації щодо попереджених правопорушень розробляти дієві механіз-
ми, спрямовані на термінове попередження можливих незаконних дій;

2) стан гарантування публічної безпеки і порядку під час проведення зборів, мітин-
гів, походів, демонстрацій та інших масових заходів. Цей показник під час оцінювання 
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допоможе встановити реальний стан недопущення масових заворушень та розроби-
ти алгоритми дій у разі виникнення загроз;

3) стан гарантування безпеки взятих під захист осіб, членів їхніх сімей, охорони 
адміністративних, державних будівель та інших об’єктів. Під час оцінювання необ-
хідно встановити ефективність та доцільність використання ресурсів спецпідрозділу 
та досягнутих результатів під час виконання цих функцій;

4) стан управління й організація діяльності спецпідрозділу, ураховуючи визначені 
завдання та функції. Даний показник показує якість організаційних та управлінських 
процедур усередині підрозділу. Він передбачає оцінювання керівництва та службов-
ців спецпідрозділу. На думку А. Колота, у теорії і на практиці є два види оцінки пер-
соналу: самооцінка та зовнішня оцінка. У підсвідомості кожної людини є ціла низка 
уявлень, еталонів, образів: ідеальний (найбільш узагальнений, важкодосяжний) об-
раз «Я»; нормативний образ «Я», тобто уявлення про те, якою має бути людина, щоб 
інші її сприймали і поважали; реальний образ «Я», тобто відносно об’єктивна оцінка 
самого себе. Водночас кожна людина має потребу в позитивній оцінці своєї діяльно-
сті з боку колективу, керівників, безпосередніх споживачів продуктів праці. Причому 
зовнішня оцінка тільки в тому разі виконує свої завдання, коли вона виходить від усіх 
трьох названих суб’єктів. Брак одного з видів оцінки може навіть спричинити нега-
тивні наслідки [7, с. 237]. Тобто науковець підкреслює важливість суб’єктивної оцінки 
самого працівника (у нашому випадку службовця);

5) оцінка кадрового потенціалу. Дослідження цього показника можливе під час 
проведення атестування службовців. Проведення атестування поліцейських регла-
ментовано відомчим наказом МВС [8]. Під час проведення атестування визначається 
повнота виконання функціональних обов’язків (посадових інструкцій) службовця; 
оцінюються професійна і фізична підготовка; наявність заохочень; показники служ-
бової діяльності; рівень теоретичних знань та професійних якостей; наявність дисци-
плінарних стягнень;

6) рівень довіри населення. За цим критерієм можна використовувати такі засоби 
оцінювання, як анкетування, опитування тощо. Цей критерій оцінювання необхідно 
використовувати за допомогою залучення спеціальних незалежних служб.

Отже, будь-яка професійна діяльність, насамперед робота органів Національної 
поліції, потребує оцінки. Є нагальна потреба в розробленні та застосуванні дієвого 
механізму оцінювання якості виконуваних функцій, що дасть змогу в режимі реаль-
ного часу встановити рівень досягнення поставлених цілей, виявити основні недолі-
ки у діяльності системи органів Національної поліції і спецпідрозділу КОРД.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД  
ДО ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Сировацький Валерій Іванович,
кандидат юридичних наук, адвокат
(м. Київ, Україна)

Стаття присвячена філософсько-правовому дослідженню сучасного підходу до 
темпорально-просторових характеристик державного примусу. З’ясовано, що сьогод-
ні є чимало визначень самого поняття «державний примус», окремих його аспектів, 
однак єдиного визначення досі немає; чимало досліджень проводилися із викорис-
танням правового підходу, а філософсько-правовий підхід не застосовувався. Однак, 
попри значні напрацювання у цій сфері, є виклики, над відповіддю на які доведеться 
ще працювати. Умовно їх можна розділити на два види: просторові та часові виклики. 
Виокремлення цих викликів дає змогу розробити рекомендації щодо їх подолання 
власне для України, оскільки як українське право, так і його суб’єкти – громадяни 
України – мають певні особливості, зумовлені ментальністю, історичним минулим 
і сучасним рівнем життя населення. Обґрунтовано, що процес гуманізації права має 
неабияке значення для правового підходу до визначення поняття «державний при-
мус», адже насамперед це спроба наблизити право до людини, допомогти людині 
усвідомити його цінність для кожного. Тому ми вважаємо, що певні галузі українсько-
го права також потрібно дещо гуманізувати, зокрема сферу застосування державно-
го примусу. Виокремлено низку аспектів у визначенні поняття «державний примус», 
з-поміж яких основними є такі: принципи правової держави є своєрідним механізмом 
для проведення дискурсу щодо поняття «державний примус»; досягнення певного 
консенсусу стане можливим лише в «ідеальній мовленнєвій ситуації», умовами якої є 
відсутність примусу, рівноправність і виконання діалогічних ролей; цінність кожної 
людини для держави виражається через орієнтованість на захист прав і свобод люди-
ни, її індивідуальної свободи; ідея справедливості є основоположною ідеєю поняття 
державного примусу. Застосування державного примусу повинно відбуватися ви-
ключно з метою відновлення справедливості, забезпечення балансу сил та інтересів.

Ключові слова: темпорально-просторові характеристики, людина, громадянин, сус-
пільство, держава, державний примус, гуманізм, право, філософія, філософія права.
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MODERN APPROACH TO TEMPERORAL-SPACE CHARACTERISTICS  
OF THE STATE PRIMUS: PHILOSOPHICAL AND LEGAL MEASUREMENT

Syrovatskyi Valerii Ivanovych,
Candidate of Juridical Sciences, Lawyer
(Kyiv, Ukraine)

The article is devoted to the philosophical and legal study of the modern approach to 
temporal-spatial characteristics of state coercion. It is revealed that today there are many 
definitions of the concept of state coercion, its separate aspects, but the only definition is 
still absent; many studies were conducted using a legal approach, and the philosophical and 
legal approach was not applied. However, in spite of significant developments in this area, 
there are challenges that need to be addressed. Conditionally, they can be divided into two 
types: spatial and temporal challenges. The isolation of these challenges enables them to 
work out recommendations for their overcoming for Ukraine, since both Ukrainian law and 
its subjects, Ukrainian citizens, have certain features, caused by mentality, historical past, 
and modern living standards of the population. It is substantiated that the process of hu-
manization of the law is of great significance for the legal approach to the definition of state 
coercion, since above all it is an attempt to bring the right to a person closer, to help a person 
to realize his value for everyone. Therefore, we believe that certain areas of Ukrainian law 
also require some humanization, including the scope of state coercion. As a result of the 
study, a number of aspects are defined in defining the notion of “state coercion”, among 
which the following are the main: the principles of a law-governed state are a kind of mech-
anism for conducting discourse on the notion of state coercion; the achievement of a certain 
consensus will become possible only in the “perfect language situation”, the conditions of 
which are the lack of coercion, equality and the implementation of dialogical roles; the value 
of each person for the state is expressed through the focus on the protection of human rights 
and freedoms, its individual freedom; the idea of justice is the fundamental idea of the con-
cept of state coercion. The use of state coercion should take place solely for the purpose of 
restoring justice, ensuring a balance of forces and interests.

Key words: temporal-spatial characteristics, person, citizen, society, state, state coercion, 
humanism, law, philosophy, philosophy of law.

Вступ. Сучасне суспільство кидає людині щоразу нові виклики, що стосуються 
усіх сфер її життя. Рівень цих викликів, безперечно, залежить від рівня розвитку су-
спільства та держави. Жителі високорозвинених держав стикаються з викликами, які 
можна віднести до економіко-правової та інтелектуальної сфер життя. Вони виника-
ють, насамперед, через стрімкі темпи розвитку науки, появу численних інновацій, без 
освоєння яких людині буде важко жити в такому суспільстві. Ті, хто живе у країнах 
«третього світу», стикаються з проблемами, пов’язаними із забезпеченням базових по-
треб людини, необхідних для її фізичного виживання. Людина, котра є голодною, не 
думатиме про задоволення своїх естетичних чи інтелектуальних потреб і не шукати-
ме шляхів чи можливостей для цього.

Однак загальносвітовим викликом залишається проблема безпеки. Попри значні 
зусилля, у повному обсязі гарантувати її не можуть ні передові держави, ні держави, 
що розвиваються, ні країни «третього світу». Зрозуміло, що зміст поняття «безпека» 
у різних державах дещо відмінний – від елементарного виживання до безпеки у сфе-
рі фінансів конкретної людини та збереження державної таємниці, від дотримання 
основних прав людини до запобігання терористичним атакам, – проте комплекс захо-
дів, що вчиняються, все ще не дає очікуваного результату.
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Постановка завдання. Мета статті полягає у філософсько-правовому дослідженні 
сучасного підходу до темпорально-просторових характеристик державного примусу.

Результати дослідження. Сьогодні є чимало визначень самого поняття «держав-
ний примус», окремих його аспектів, однак єдиного визначення все ще немає; чимало 
досліджень проводилися із використанням правового підходу, а філософсько-право-
вий підхід не застосовувався. Однак, попри значні напрацювання у цій сфері, є викли-
ки, над відповіддю на які доведеться ще працювати. Умовно їх можна розділити на 
два види: просторові та часові. Скажімо, найпростіше філософське визначення трак-
тує простір як вмістилище, у якому розташовані предмети та відбуваються певні по-
дії. Простір може мати як конкретні параметри (площу, географічні координати), так 
і абстрактне окреслення (наприклад, студентський простір). У праві також неоднора-
зово вивчалося поняття простору. «Простір – це особлива функціональна категорія 
юридичної теорії та практики. Відображає виникнення, вираз і межі будь-якої право-
вої дії, процесу, норми, стану, події» [1, с. 53]. Тобто простір у праві є функціональною 
категорією, завдяки якій можливе існування правових явищ.

Для прикладу, В.М. Кравчук виокремлює такі види простору: правовий простір 
особи (фізичної чи юридичної), який є первинним, ключовим. Правовий простір по-
стає для людей не просто як деяка умовність, а як необхідність і неминучість життє-
вого простору; правовий простір суспільства, що координує множинність окремих 
правових просторів, множинність діючих правових суб’єктів. Належність до цього 
простору є не тільки неминучістю, а й потребою кожного суб’єкта, це сприяє тому, 
що особа має визначене становище в суспільстві; правовий простір держави, котрий 
можна означити не лише як простір, на який поширюються її правові приписи та 
в якому державна влада має право на законний примус щодо дотримання та виконан-
ня правових норм, а і як субстрат дії її правової системи [2, с. 30-31].

Вже сам інтерес науковців до вивчення поняття простору свідчить про його важ-
ливість для дослідження державно-правових явищ. Питання, пов’язані з державним 
примусом, стосуються багатьох галузей права, тому врахування просторових викли-
ків обов’язково позначиться на ґрунтовності дослідження та сприятиме формуванню 
шляхів для їх вирішення.

Просторові виклики – це виклики, що виникають на території держави Україна та 
потребують пошуку шляхів їх вирішення власне для конкретної території з ураху-
ванням її особливостей. Так, просторовими викликами сучасного правового підходу 
до визначення державного примусу є: неузгодженість, а іноді й пряме протиставлен-
ня між нормативно-правовими актами різних галузей права України, які стосуються 
державного примусу; невивченість окремих аспектів державного примусу, зокрема 
філософсько-правових і психологічних, що негативно позначається на процесі пра-
возастосування; відсутність наукових зв’язків між вітчизняними та провідними євро-
пейськими науковцями; відсутність спроб адаптації до українських реалій тих під-
ходів до визначення державного примусу, якими сьогодні користуються провідні 
європейські науковці-правники.

Зрозуміло, що подолати ці виклики за короткий період часу не вдасться, однак на-
віть незначний поступ допоможе знизити негативний вплив застосування державного 
примусу. Саме тому ми пропонуємо такі шляхи подолання окреслених вище просторо-
вих викликів до правового визначення поняття «державний примус»: 1) запровадити 
процедуру перевірки нормативно-правових актів, що приймаються в різних галузях 
права, на предмет усунення між ними суперечностей, взаємовиключень. Це допоможе 
усунути випадки неоднакового тлумачення схожих ситуацій, рішення судів у відповід-
них справах будуть аналогічними, а застосування державного примусу відбуватиметься 
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на засадах верховенства права, рівності перед законом; 2) проведення на загальнодер-
жавному рівні комплексного дослідження поняття «державний примус» із подальшою 
розробкою конкретних дій і рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності 
застосування державного примусу та превентивну діяльність, для осіб, котрі відповід-
но до закону мають право застосовувати державний примус. Використання результатів 
філософсько-правових і психологічних аспектів досліджень у практичній діяльності 
сприятиме гуманізації цієї сфери; 3) необхідність інтернаціоналізації наукової діяль-
ності. Це дасть змогу вітчизняним науковцям знайомитися з найновішими досягнен-
нями та роботами провідних європейських дослідників. Однак передумовою для цьо-
го має стати підвищення вимог до українських науковців, першою з яких є володіння 
іноземною мовою (здебільшого англійською) на рівні, достатньому для читання нау-
кових текстів; 4) адаптувати до українських реалій ті підходи до визначення держав-
ного примусу, якими сьогодні користуються провідні європейські науковці-правники. 
У європейському праві та філософії права вже давно є науково обґрунтовані підходи до 
правового визначення державного примусу, вони використовуються на практиці, їхня 
ефективність чи недієвість описана в науковій літературі. Під час адаптації таких під-
ходів до українських реалій доцільно враховувати певні особливості суспільно-історич-
ного розвитку України, рівень життя населення та рівень матеріального забезпечення 
органів та установ, які застосовують державний примус.

На нашу думку, такий комплекс заходів допоможе не лише більш ґрунтовно дослі-
дити поняття державного примусу, а й порівняти стан вивчення поняття загалом та 
окремих його аспектів в українській і європейській науці. Для практичної роботи ми 
отримаємо готові зразки, шаблони дій, що пройшли перевірку часом і показали себе 
позитивно. Однак така адаптація пройде успішно тільки з певними зусиллями, усві-
домленням необхідності змін особами, котрі застосовують державний примус.

Не менш важливим у дослідженні поняття «державний примус» є і часовий ви-
клик. У філософії є дві протилежні групи поглядів на категорію часу. Перша група 
розглядає час як певний вимір, у якому відбувається послідовність подій. Прихиль-
ники другої групи стверджують, що час – це інтелектуальна концепція, яка дозво-
ляє встановити послідовність подій і порівнювати їх. Часовими або темпоральними 
викликами для правового підходу до визначення державного примусу є: часта поява 
інновацій у сучасному суспільстві; глобалізаційні процеси, що спостерігаються у світі.

Однією з основних характеристик сучасного суспільства є динамічність. Швидкі тем-
пи розвитку науки зумовлюють появу численних інновацій в усіх сферах життя люди-
ни. Загалом завдання науки полягає у полегшенні життя людини. Дуже часто людям 
необхідно докласти певних зусиль для їх освоєння, проявити гнучкість, але більшість 
відмовляються від цього. Інші ж люди на побутовому рівні адаптують їх, впроваджую-
чи у своє життя з метою підвищення комфортності перебування в суспільстві.

Можливості для впровадження тих чи інших інновацій, їх масове використання 
залежить передусім від психологічної готовності людей до нововведення, рівня роз-
витку суспільства, соціально-економічного та політичного стану суспільства. Завдяки 
нововведенням у суспільне життя можна спостерігати за альтернативною поведін-
кою людей (через їх реакцію на інновацію), ступенем втручання держави в життя лю-
дей, з’ясувати причини та наслідки певних подій, які мають суттєвий вплив на сус-
пільно-політичне життя.

Розвиток однієї галузі науки тягне за собою появу змін в інших галузях. Поряд із тра-
диційними галузями права з’являються нові, виникнення яких пов’язане із розвитком 
суспільства. Так, розвиток інформаційних технологій зумовлює необхідність правового 
регулювання відносин у цій сфері. Повинні з’явитися нормативно-правові акти, що 
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враховуватимуть специфіку таких правовідносин, відповідатимуть вимогам часу і про-
стору та будуть певним чином узгоджуватися з уже чинними законодавчими актами. 
Отже, темпоральним викликом для сучасного правового підходу до визначення понят-
тя «державний примус» є часта поява інновацій у сучасному суспільстві. «Відгуком» 
(за вченням А. Тойнбі) на цей виклик має стати формування та введення в дію ефектив-
ного механізму дослідження певних інновацій і розробка рекомендацій щодо їх введен-
ня чи відмова від їх використання у процесі застосування державного примусу.

Безперечно, процес глобалізації вплинув і на право як систему, і на правознавство 
як науку. «Головним напрямом впливу глобалізації на право є його універсалізація, 
яка полягає у виробленні єдиних спільних базових принципів та інститутів права, 
усуненні суперечностей між національними правовими системами. У свою чергу, 
право стає важливим інструментом глобалізації, оскільки відсутність єдиного право-
вого поля, його недостатня сформованість гальмують процеси глобалізації у різних 
сферах формування і функціонування світового суспільства. Окрім того, право ви-
ступає головним ідеологічним підґрунтям глобалізації, покликаним стримувати не-
гативні сторони і наслідки глобалізації» [3, с. 403].

Глобалізаційний виклик до правового визначення поняття «державний примус» 
має знайти позитивний відгук в українському суспільстві, оскільки дає можливість 
ознайомитися з уже наявними (тобто дослідженими та впровадженими в дію) у сві-
товій практиці підходами до визначення цього поняття, особливостями його застосу-
вання та результатами, які воно дає. На основі цього ми можемо використовувати їх 
в українських реаліях, певним чином доопрацювавши з урахуванням особливостей 
національного законодавства. Отже, темпоральні виклики до правового визначення 
поняття державного примусу є позитивним явищем для української правової науки. 
Їх поява є свідченням розвитку як українського суспільства загалом, так і українського 
права зокрема, його належності до європейської традиції.

Окремої уваги заслуговують питання, пов’язані з адаптацією до українських реалій 
підходів до визначення державного примусу, якими сьогодні користуються провідні 
європейські науковці-правники. Така адаптація дасть змогу сформулювати конкретні 
положення нормативно-правових актів, що відповідатимуть принципам права, Консти-
туції України, міжнародним нормативно-правовим актам, згода на використання яких 
надана Верховною Радою України. Для проведення успішної адаптації цих підходів 
нам необхідно звернутися не лише до європейського права, а й до європейської філосо-
фії права. «Філософія права як самостійна наука відповідає тим вимогам, які стоять пе-
ред будь-якою наукою. Вона виступає формою знань про право в культурі, є системою 
понять про правові явища, закономірності, виникнення і розвиток права, зв’язок його 
проявів із людським суспільством, має на меті пізнання з допомогою певних методів 
суті і проявів права. Філософія права є найвищим ступенем осмислення права» [4, с. 18]. 
Ця наука займається вивченням сутності права, з’ясовує його місце у світі, його роль 
у житті людини та держави. Ця наука дає своєрідні орієнтири, дотримуючись яких, 
можливо вивчити основоположні засади певного правового явища чи поняття.

Сучасна політико-правова ситуація в Європі загалом та Україні як частині європей-
ського правового простору зокрема ставить на порядок денний питання, пов’язані 
з поняттями «право» та «закон». Тому європейська філософія права у дослідженнях 
робить акцент на розмежуванні цих двох понять, а основна увага приділяється їх спів-
відношенню з категоріями «мораль», «етика», «загальнолюдські цінності».

Якщо користуватися словником юридичних термінів, то право – «це зумовлена при-
родою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає 
свободу особистості та якій притаманні нормативність, формальна визначеність 
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в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу» [5, с. 5]. 
А закон – це нормативно-правовий акт, що регулює суспільні відносини, прийнятий 
в особливому порядку та має вищу юридичну силу. Якщо розглядати право як систе-
му, то закон виступає її елементом.

На початку ХХІ ст. людство нарешті усвідомило, що нехтування моральними цінностя-
ми, їх нівелювання матиме негативні наслідки для суспільства та держави. Люди, котрі не 
керуються в житті моральними нормами, не вважатимуть цінністю і право, а тому і їхня 
поведінка буде вільною від будь-яких обмежень, які накладаються мораллю та правом.

Для того, щоб існувати, суспільство повинно розвиватися. Однак цей розвиток не 
повинен зводитися лише до нововведень, безперервних пошуків нових форм і мето-
дів забезпечення життєдіяльності суспільства. Доцільним є використання моральних 
надбань попередніх поколінь, дієвість яких перевірена часом. В історії є чимало при-
кладів, коли повне заперечення систем цінностей та орієнтація виключно на побудо-
ву нової реальності не давали очікуваних результатів, а ставали своєрідним початком 
кінця. Цей процес відбувався через неможливість людей жити без духовних ціннос-
тей, які виступають своєрідними орієнтирами, дороговказами для життя в суспільстві.

Процес гуманізації права має неабияке значення для правового підходу до визначен-
ня поняття державного примусу, адже, передусім, це спроба наблизити право до люди-
ни, допомогти людині усвідомити його цінність для кожного [6, с. 251-253]. Тому ми вва-
жаємо, що певні галузі українського права також потрібно дещо гуманізувати, зокрема 
сферу застосування державного примусу. Першим кроком може стати адаптація до 
українських реалій цього процесу, тобто необхідно: вивчити проблемні аспекти понят-
тя «державний примус» шляхом проведення анкетування людей, які застосовують дер-
жавний примус, і людей, до котрих застосовується державний примус; створити умови 
праці людям, які відповідно до закону мають право застосовувати державний примус, 
максимально наближені до європейських. Доцільно збільшити рівень заробітної плати 
та покращити матеріально-технічне забезпечення процесу праці; суворо дотримувати-
ся принципу загальної рівності перед законом; розробити програми підвищення ква-
ліфікації для осіб, котрі застосовують державний примус, що сприятимуть керуванню 
в роботі морально-етичними цінностями та неухильному дотриманню вимог норма-
тивно-правових актів; диференціювати підходи до застосування певних видів держав-
ного примусу. Наприклад, можна скористатися досвідом Фінляндії, де розмір штрафу, 
скажімо, за перевищення швидкості залежить від доходу людини. Такі заходи дадуть 
змогу покращити становище людини у праві загалом, а гуманне ставлення до людини, 
до якої застосовується державний примус, виражатиметься у подальшій правомірній 
поведінці, усвідомленні необхідності вчиняти дії відповідно до вимог закону.

Ще одним підходом до правового визначення досліджуваного поняття, яким корис-
туються європейські науковці-правники, є теорія соціологізму. Суть цієї теорії зводить-
ся до того, що соціальні норми не можуть функціонувати автоматично, ступінь їхньої 
дієвості залежить від використання та інтерпретації людьми. «Соціологізм розглядає 
право не як статичний набір норм, а як процес, як соціальну дію людей, пояснює реа-
лізацію права у процесі тлумачення, застосування та створення соціальних норм, під-
кріплених юридичною силою дії, забезпеченої правовою санкцією політично органі-
зованого суспільства» [7, с. 13]. Загалом теорія соціологізму розвивається у руслі ідей 
гуманізму, визначаючи людину своєрідним «мірилом» дієвості й ефективності функ-
ціонування тих чи інших правових норм. Люди та їхні спільноти делегують державі 
можливість виражати їх волю шляхом створення певних норм, закріплених у праві.

Для того, щоб адаптувати теорію соціологізму як підхід до правового визначен-
ня поняття державного примусу до ефективного функціонування в українських 
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правових реаліях, доцільно вжити таких заходів: провести соціологічні дослідження, 
покликані з’ясувати думку громадян про рівень їх залученості до формування в Укра-
їні правової держави та громадянського суспільства; проведення подальших дослі-
джень поняття «державний примус» має відбуватися з позицій верховенства права, 
рівності перед законом; враховуючи здобутки цієї теорії, з’ясувати, які правові норми 
щодо державного примусу віддзеркалюють реальний стан суспільних відносин, а які 
необхідно відкинути чи доопрацювати.

Висновки. Завдяки соціальній комунікації формується право як конкретний факт 
життя суспільства. Процеси пізнання права людиною та правотворення, тісно пере-
плітаючись, утворюють єдине ціле та постійно оновлюються у процесі соціальної ко-
мунікації. Ідею права як мірила свободи, рівності та справедливості Габермас замінив 
поняттям «процедурна справедливість дискурсу». Демократія є синонімом справед-
ливості, вона виступає основою права. Право є «продуктом» демократичного дискур-
су. Рівень розвитку держави, дотримання нею прав і свобод людини є наслідком уча-
сті людей у процесі комунікації.

Адаптувавши теорію справедливості Дж. Ролза, ми можемо використати такі аспек-
ти для визначення поняття державного примусу: принципи правової держави є сво-
єрідним механізмом для проведення дискурсу щодо поняття «державний примус»; 
досягнення певного консенсусу стане можливим лише в «ідеальній мовленнєвій ситу-
ації», умовами якої є відсутність примусу, рівноправність і виконання діалогічних ро-
лей; основа права, за Ю. Габермасом, – це справедливість як рівність. Тому застосуван-
ня державного примусу можливе лише тоді, коли всі учасники дискурсу перебувають 
у рівних умовах (тут можемо стверджувати про необхідність застосування принци-
пів права та правової держави); цінність кожної людини для держави виражається 
через орієнтованість на захист прав і свобод людини, її індивідуальної свободи; ідея 
справедливості є основоположною ідеєю поняття державного примусу. Застосування 
державного примусу повинне відбуватися виключно з метою відновлення справедли-
вості, забезпечення балансу сил та інтересів. Отже, процес адаптації теорій і підходів 
до правового визначення аналізованого поняття пришвидшить початок процесу їх 
застосування та допоможе Україні виконати зобов’язання, які вона взяла на себе, за-
явивши про намір приєднатися до Європейського Союзу.
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ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
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У статті досліджено історію розвитку права на транскордонну співпрацю за постій-
ного взаємозв’язку держави та субнаціональної одиниці.

Політика здійснення транскордонного співробітництва ґрунтується на територі-
альній політичній спроможності. Вона вимагає інституціоналізації транскордонного 
співробітництва відповідно до концепції багаторівневого управління. Беручи до ува-
ги такі фактори, як тип децентралізації, міжурядові відносини, вплив наднаціональ-
них суб’єктів у Європі, можна побачити ступінь можливої припустимості транскор-
донного співробітництва для держав у процесі впровадження Регламенту EGST, щоб 
зрозуміти, чому застосування EGST у Європі можуть бути різні.

Відсутність сьогодні всебічного дослідження з використанням порівняльного мето-
ду та правового аналізу правових норм організації та розвитку транскордонного спів-
робітництва в національному законодавстві європейських країн, особливо в консти-
туційному праві держав, зумовлює мету роботи – вивчення взаємозв’язків державних 
і субнаціональних одиниць у процесі організації транскордонного співробітництва в 
Європі та їх впровадження в національне законодавство.

Використовуючи порівняльний метод і правовий аналіз, автор виділив деякі клю-
чові особливості, які мають впливову роль у державній політиці щодо транскордон-
ного співробітництва. Такими особливостями є: рівень децентралізації, взаємозв’язок 
між державою та субнаціональними одиницями та, за можливості, судові процеси 
у сфері транскордонного співробітництва. Більшою мірою сфера міжнародних мож-
ливостей регіонів залежить від їх взаємозв’язку з державою та з національними орга-
нами влади. На основі аналізу була зроблена класифікація моделі співпраці держави 
у транскордонному співробітництві з використанням емпіричного досвіду деяких єв-
ропейських країн.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, міжтериторіальне співробітни-
цтво, міжнародні угоди, Європейська рамкова конвенція про транскордонне співро-
бітництво, Додатковий протокол, конституція, федерація.
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The article analyzes the history of legal norms regulating cross-border cooperation with 
the constant interconnection of the state and subnational unit.

Policies for the implementation of cross-border cooperation are based on a territorial po-
litical capability. It requires the institutionalization of cross-border cooperation in line with 
the concept of multilevel governance and an instrument for addressing specific cross-bor-
der issues.

Taking into account such factors as type of decentralization, intergovernmental relations, 
the influence of supranational actors in Europe, one can see the potential admissibility de-
gree of the cross-border cooperation for States in the process of implementing the EGST 
Regulation in order to understand why the application of EGSTs in Europe may be different.

There is no comprehensive study using the comparative method and legal analysis of the 
legal norms of organization and development of cross-border cooperation in the national 
legislation of European countries, especially in the constitutional law of the states.

As a result, the purpose of this paper is to study interrelations of state and subnational 
units in the process of organizing cross-border cooperation in Europe and their implemen-
tation in national legislation.

Using a comparative method and legal analysis, the author has identified some key fea-
tures which have influential role in the public policy towards cross-border cooperation. 
Such features are: the level of decentralization, the relationship between the state and the 
sub-national units, and, if possible, litigations in the field of cross-border cooperation. To a 
larger extent, the scope of the international capabilities of the regions depends on their in-
terrelation with the state and with their national authorities. On the basis of the analysis the 
classification of the model of cooperation of the state in cross-border cooperation has been 
made using the empirical experience of some European countries.

Key words: cross-border cooperation, interterritorial cooperation, international agreements, 
European framework convention on transfrontier co-operation, constitution, federation.

Постановка проблеми та її актуальність. Політика реалізації транскордонного 
співробітництва (далі – ТКС) базується на територіальній одиниці, що користують-
ся впливовими політичними можливостями. Політика потребує інституціоналізації 
ТКС відповідно до концепції багаторівневого управління державою та є інструмен-
том для вирішення конкретних транскордонних проблем.

Беручи до уваги такі фактори, як тип децентралізації, міждержавні відносини, 
вплив наднаціональних суб’єктів у країнах Європи, можна побачити відображення 
у законодавстві держав ТКС у процесі виконання Регламенту про Європейське угру-
повання територіального співробітництва для того, щоб зрозуміти, чому застосуван-
ня EGST у Європі може бути різним.

Стан дослідження. ТКС було предметом дослідження в роботах різних вчених, се-
ред яких варто відзначити найбільш відомих, таких як М. Вепеаух, П. Гонзалес, Р. Де-
хоуссе, І. Лейеуне, Н. Мічел, Петер Пернталер, Д. Страззарі, Н. Шмітт.
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Водночас відсутнє комплексне дослідження за допомогою порівняльного методу та 
правового аналізу правових норм організації та розвитку ТКС в національних законо-
давствах країн Європи, особливо в конституціях цих держав.

Метою статі є дослідження ролі взаємозв’язків державних органів влади та субна-
ціональних одиниць у процесі організації ТКС в Європі та їх правове закріплення 
в національних законодавствах.

Виклад основного матеріалу. Базовим чинником для пояснення правової приро-
ди ТКС в європейському просторі є саме взаємодія між наднаціональним і національ-
ним правовим порядком.

Гармонізація європейського законодавства про ТКС є домінуючою, але важко пе-
реоцінити роль національного правового порядку в цій сфері. У п. 4, 5 ст. 4 Прото-
колу № 3 та у ст. 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради № 1082/2006 про 
Європейське угруповання територіального співробітництва зазначено, що засно-
вники органу ТКС можуть не отримати дозвіл на заснування чи його діяльність від 
національного органу, якщо порушується національне законодавство й орган ТКС 
розглядається як суб’єкт господарювання держави, у якій розміщена його штаб-квар-
тира [1; 2]. Обидва документи підкреслюють регуляторну роль держави не тільки 
шляхом наявності конкретних національних правових положень, коли немає спіль-
них правил, але й надають національним державам широку владу для заснування 
та діяльності органу ТКС, згадуючи такі поняття, як «державний інтерес або держав-
ну політику», виконання яких майже повністю спирається на політичні оцінки, що, 
у свою чергу, піддаються впливу загального ставлення держави до ТКС.

Використовуючи порівняльний метод і правовий аналіз, необхідно виокремити 
деякі ключові риси, які вважаються особливо впливовими щодо ставлення держави 
до ТКС. Таким рисами є: рівень децентралізації, відносини між державою та субнаці-
ональним одиницею та, за можливості, судові справи у сфері ТКС. На основі аналізу 
з використанням емпіричного досвіду деяких держав зробимо класифікацію права 
субнаціональних одиниць укладати угоди ТКС.

Значною мірою обсяг міжнародних можливостей регіонів залежить від того, який 
вони мають взаємозв’язок із державою та з їх національними органами влади. Необ-
хідно взяти до уваги питання про те, чи є прямий зв’язок між видом децентралізації 
та повноваженнями субнаціональних одиниць діяти на міжнародній арені [3, с. 116].

Територіальні одиниці, що мають «широке коло» повноважень, розглядають ТКС 
як засіб посилення прав самоврядування. Можна було б припустити, що такий стан 
справ спостерігається у країнах, де дійсно всеосяжна децентралізація, особливо там, 
де субнаціональні одиниці мають законодавчі повноваження. У таких державах став-
лення національної влади до ТКС має бути сприятливим і більш заохочувальним, ніж 
у тих, які мають обмежені види децентралізації.

Проте навіть короткий огляд відповідних національних правових систем, здається, 
ставить під сумнів підстави цього припущення [4]. Наприклад, Франція – держава, ві-
дома своєю реформою децентралізації, – має дуже велику кількість законодавчих ак-
тів, прийнятих із метою посилення ТКС [5; 6]. Водночас країни Центральної та Схід-
ної Європи, де місцева демократія є новою та нерівномірною, в конституціях Польщі 
та Угорщини містять дозвіл для територіальних громад на вступ до міжнародної асо-
ціації місцевих і регіональних громад, а також право на співпрацю з місцевими та 
регіональними громадами інших держав [7; 8].

З іншого боку, для двох держав, які мають децентралізацію, Італії та Іспанії, легіти-
мізація на регіональному рівні «зовнішніх» дій була дуже складним процесом. Склад-
ним також був процес становлення ТКС в Австрії. Незважаючи на те, що Австрія 
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класифікується як федеральна держава, в наукових працях стверджується, що вона 
структурована як сильна регіональна система [9]. Це відображено у здатності земель 
взаємодіяти з «зовнішніми» суб’єктами. На відміну від інших федеральних правових 
систем, які надають федеративним державам силу укладання міжнародних договорів, 
австрійська конституція не містила такого дозволу. Після прагнення земель до поси-
лення своєї автономії в 1988 р. була прийнята конституційна поправка, яка дозволила 
укладати такі договори. Ст. 16 Конституції Австрії встановлює, що землі у межах своєї 
компетенції можуть укладати договори з державами або їхніми структурними одинця-
ми, що мають спільний кордон з Австрією. Тобто згідно з поясненням австрійського фе-
дерального уряду та існуючою практикою ст. 16 Конституції застосовується не тільки 
до міжнародних договорів, але й до угод про ТКС, підписаних австрійськими землями.

Уточнимо, що будь-яка угода, у т. ч. угода про ТКС, до початку переговорів повин-
на мати схвалення від федерального уряду. Дозвіл повинен бути підписаний Пре-
зидентом Австрійської Республіки відповідно до рекомендації Земельного уряду та 
завірений президентом Федеральної Землі.

Але жодного разу ст. 16 Конституції Австрії не застосовувалася. Це не означає, що 
австрійські землі ніколи не брали участі в ТКС. Таке співробітництво виконувалося на 
підставі ст. 17 Конституції Австрії. Це положення дозволяє землям використовувати 
приватне право у всіх питаннях, не обмежуючись розподілом компетенцій у державі. 
«Що стосується компетенції законодавства і виконання, то жодним чином не зачіпа-
ють позиції Федерації і земель як власників цивільних прав». Це конституційне по-
ложення, яке є «стримуючим» фактором для централізації також є інструментом, що 
дозволяє землям розвивати зовнішні відносини, минаючи суворі процедурні правила, 
встановлені ст. 16. Варто зауважити, що навіть якщо одна й та ж норма «підпадала» як 
під ст. 17 (цивільні права), так і під ст. 16 (зовнішні відносини земель), практика при-
звела до розрізнення цих двох категорій, ТКС керувалося виключно ст. 17 Конституції 
Австрії з правом укладання договорів.

З вищенаведеного виходить, що ТКС здійснюється інституційними суб’єктами з за-
конодавчими повноваженнями, які мають впливову політичну спроможність з авто-
номними ресурсами, створює прорив у визначенні ТКС. Фактично зовнішня поведінка 
«сильних» регіонів може підірвати узгодженість як загальнонаціональної, так і зовніш-
ньої політики. Це може призвести до більш обережного підходу до ТКС з боку держави.

З іншого боку, варто враховувати, що в деяких країнах, де субнаціональний рівень 
має законодавчі повноваження, регіональні зовнішні дії, включаючи ТКС, дуже часто 
трактуються (або спочатку зазначаються) у конституції або інтерпретацією на націо-
нальному рівні як поведінка з правом укладання договорів, а не як спосіб просування 
своїх прав самоврядування, незважаючи на п. 35а Пояснювальної доповіді до Рамкової 
конвенції, який виключає таке становище, коли ТКС може спричинити будь-яку міжна-
родну відповідальність держави загалом. Звертає на себе увагу ст. 117 Конституції Іта-
лії, яка надає регіонам повноваження укладати міжнародні договори й угоди з інозем-
ними партнерами. «Регіони мають законодавчі повноваження з усіх питань, які прямо 
не охоплені законодавством держави.<…> У сферах, що підпадають під їхні обов’язки, 
регіони можуть укладати угоди з іноземними державами та місцевими органами влади 
інших держав у випадках і формах, встановлених законодавством держави».

У Німеччині, принаймні до рішення Німецького Конституційного Трибуналу по 
порту Кель, федеральний уряд стверджував, що положення ст. 32 Конституції Ні-
меччини стосується укладення договорів представниками федеральних земель, воно 
також повинно бути застосовано і до транскордонних угод [12]. У 1951 р. земля Ба-
ден (Німеччина) та адміністрація порту Страсбурга (Франція) підписали угоду про 
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спільне управління портом Кель (місто-супутник Страсбургу). Німецький федераль-
ний уряд дав свою згоду на цю угоду, вважаючи, що застосовується ст. 32 Консти-
туції Німеччини. Проте національний парламент визнав всю процедуру недійсною, 
оскільки відповідно до ст. 59 Конституції Німеччини підписання міжнародного до-
говору підлягає згоді як Бундестагу, так і Бундесрату. Як вже було зазначено, Кон-
ституційний Трибунал дійшов іншого висновку. Згадана угода не була визнана як 
міжнародна, оскільки була укладена з недержавним суб’єктом. Таким чином, ст. 32 
Основного Закону Німеччини не застосовується. Це означало, що Парламент пору-
шив процедуру та попередня згода центрального уряду не потрібна. Тобто коли зем-
лі укладають і реалізують угоди з іноземними партнерами, вони можуть вільно діяти 
без попередньої згоди центрального уряду [13, с. 172-182].

Виходячи з зазначеного, можна зробити висновок, що уряди країн вбачають потен-
ційну загрозу для підриву узгодженості зовнішньої політики та загальної політики 
держави при реалізації права на укладання зовнішніх угод, у т. ч. з транскордонни-
ми субнаціональними одиницями. Зовнішня поведінка субнаціональних одиниць, 
як в унітарних так і федеративних державах, здійснюється відповідно до процедур, 
які формально оцінюються щодо дотримання національної зовнішньої політики та 
загальних інтересів національними органами влади. Проте слід зазначити, що на сту-
пінь і характер цього контролю має значний вплив тип міждержавних відносин між 
територіальними одиницями та державою.

У разі, коли міждержавні відносини ґрунтуються на кооперативній схемі, ТКС буде 
оцінюватися відповідно до тієї ж парадигми і таким чином поступово розглядатися як 
спосіб для субнаціональних одиниць здійснювати свої права самоврядування. Навпа-
ки, там, де міждержавні відносини базуються на конкурентних умовах, політика наці-
ональної держави щодо ТКС може бути більш обережною, отже, застосовуватимуться 
більш суворі форми національного нагляду [4].

Німеччина та Швейцарія є прикладом кооперативних міжурядових відносин. Оби-
дві країни є федеральними державами, чиї конституції надають землям і кантонам 
владу укладати договори. Однак в обох випадках федеральна держава зберігає владу 
нагляду, щоб уникнути можливого конфлікту з національною зовнішньою політи-
кою. Для першої країни це вже згадана ст. 32 Конституції Німеччини [12]. Для Швей-
царії – ст. 56 Швейцарської Конституції встановлює, що кантони можуть укладати 
договори, щодо території під їх юрисдикцією, за умови, що вони не порушують фе-
дерального закону, а також інтересів конфедерації та прав інших кантонів. Кантони 
зобов’язані інформувати федеральні органи перед укладенням міжнародних дого-
ворів. У разі не отримання згоди від уряду парламент має право на вирішення та-
кої суперечності. Також зазначено, що кантони можуть безпосередньо мати справу 
з зарубіжними органами нижчого рівня, в інших випадках Конфедерація здійснює 
відносини з іноземними державами від імені кантону [14].

Практика показує, що субнаціональні одиниці цих держав нечасто використову-
ють своє право на укладання договорів. Дійсно, відповідно до схеми кооперативного 
федералізму і землі, і кантони погодилися відмовитися від використання права укла-
дання договорів на користь держави в обмін на політичне зобов’язання самої дер-
жави консультувати і належним чином враховувати інтереси субнаціональних оди-
ниць при визначенні та проведенні зовнішньої політики. У Німеччині це питання 
регулюється угодою Ліндау 1957 р., укладеною між землями і федеральним урядом. 
Основний закон Німеччини має особливу рису щодо повноважень субнаціональ-
них одиниць. З 1949 р. відповідно до ст. 24 федерація має компетенцію «передава-
ти суверенні повноваження міжнародним інституціям», зокрема до Європейського 
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Співтовариства. Також, оскільки землі мають право здійснювати державні повнова-
ження та виконувати державні функції, вони можуть за згодою федерального уря-
ду передавати суверенні повноваження прикордонним установам сусідніх регіонів. 
Ця «сила інтеграції» частіше стала розглядатися як «відкритий фланг федерального 
порядку», оскільки вона легітимізувала вторгнення законодавства Європидо компе-
тенції земель. Для того, щоб охороняти цей відкритий фланг, землі постійно праг-
нули і зрештою забезпечили конституційні права участі у виконанні функцій феде-
рального уряду в органах Європейського Співтовариства, нині Європейського Союзу, 
насамперед у Раді Міністрів. Ці права містяться в основі «Європейських поправок» 
1992 р. в новій ст. 23 Основного закону, яка була прийнята у зв’язку з ратифікаці-
єю Маастрихтського договору. Достатньо зазначити, що основна відмінність полягає 
в тому, що відповідно до європейського принципу рішення приймаються більшістю 
голосів, а представники земель повинні приймати рішення одностайно [12].

У Швейцарії обов’язок залучення кантонів до визначення зовнішньої політики 
конфедерації було формалізовано в Конституції Швейцарії: кантони впливають на 
зовнішньополітичні рішення шляхом участі у міжнародних переговорах чи консуль-
таціях відповідно до їх повноважень [14].

Вказані повноваження базуються на конституційних правах самоврядування зе-
мель і кантонів. Ратифікація Європейської рамкової конвенції про ТКС між терито-
ріальними общинами або владами та протоколів до неї надала додаткову формаль-
ну правову підставу. У Німеччині та Швейцарії регіональні рівні мають юрисдикцію 
муніципалітетів, тобто форми і межі муніципального ТКС встановлюються в регіо-
нальному законодавстві. Проте, оскільки Швейцарія та Німеччина підписали Рам-
кову Конвенцію і наступні протоколи, а також інші відповідні міжнародні договори, 
то згідно з принципом верховенства міжнародного права над внутрішнім законодав-
ством муніципалітетам не можна заборонити брати участь у ТКС. В обох країнах не-
має органу центрального уряду з функціями нагляду за ТКС або інших зовнішніх 
відносин, які не мають міжнародного характеру. Проте зовнішні відносини повинні 
відбуватися з урахуванням загального принципу лояльної співпраці, що характери-
зує міждержавні відносини між центральним і регіональним рівнями влади.

Слід зазначити, що у Швейцарії укладання кантональних транскордонних угод має 
здійснюватися за тією самою процедурою, що й укладання міжнародних угод. Це оз-
начає, що кантони зобов’язані до укладення транскордонних угод інформувати фе-
деральні органи. Якщо конфедерація або інший кантон не згодні, угода подається на 
розгляд до національного парламенту. Однак процедура, яка зараз встановлена у ст. 56 
Конституції Швейцарії, застосовується лише до міжнародних договорів, укладених 
кантонами, а не до транскордонних угод, які не мають міжнародного значення [15; 16].

Таким чином, із розвитком кількості ТКС воно перестало розглядатися як міжна-
родне співробітництво, поступово почало виконувати роль реалізації прав самовря-
дування – відповідно до внутрішнього права. У Німеччини це розпочалось рішенням 
Конституційного Трибуналу стосовно управління портом Кель.

Проте не слід недооцінювати роль національних органів цих держав. Обидві дер-
жави завжди виражали свою готовність розвивати ТКС своїх субнаціональних оди-
ниць. Це робилося шляхом укладання міждержавних угод про ТКС або заснування 
міжурядових комісій, які робили зв’язок між національним і регіональним рівнями.

У децентралізованих державах внутрішні міждержавні відносини не можна легко 
оцінити відповідно до схеми співпраці, що характеризує Німеччину та Швейцарію. 
1980-х рр. у Бельгії регіони та громади мали право укладати договори, але це пра-
во формально відображено в Конституції Бельгії лише у 1993 р. Бельгійські регіони 
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і громади розпочали використовувати інструмент – міжнародний договір, щоб пози-
ціонувати себе як квазідержаву, яка політично конкурує з центральною владою. ТКС 
є способом вираження регіонами та громадами їхньої політичної відмінності щодо 
федеральної держави.

Останнім показником цієї тенденції є Договір Економічного союзу Бенілюксу. 
У 1958 р. підписаний перший договір між країнами Бенілюксу створив економічний 
союз Бенілюксу на 50 років. У червні 2008 р. було підписано новий договір Бенелюкс 
з метою, зокрема, зміцнення ТКС на всіх рівнях. Проте це слід розглядати як компе-
тенцію місцевих територіальних органів. Фактично всі бельгійські регіони та грома-
ди є сторонами нового договору Бенілюксу, що показує, як бельгійські регіони та гро-
мади використовують інструменти міжнародного права для співпраці з державами, 
що мають спільний кордон із Бельгією.

Для цього були запроваджені спеціальні процедурні механізми, що регулюють пов-
новаження регіонів і громад щодо укладення таких договорів. Однак встановлений 
процедурний механізм є швидше інструментом координації, а не ефективної співп-
раці між територіальними рівнями. Фактично ст. 81 Спеціального закону про інститу-
ційні реформи надає федеральному уряду Бельгії повноваження запобігати підписан-
ню міжнародного договору регіону чи громади. Проте це може відбутися лише після 
невдалої спроби досягти компромісу і в дуже конкретних обставинах: порушення вже 
існуючих міжнародних договорів або підписання договору з державою, яка не має 
міжнародного визнання або з якою Бельгія призупинила дипломатичні відносини. 
Тобто перераховані конкретні обставини, які дозволяють державі втручатися в справи 
регіонів та громад. Це, напевно, зроблено для того, щоб встановити межі діяльності 
державної влади у відношення до зовнішніх справ бельгійських регіонів і громад.

Бельгія не заснувала обов’язкового центрального органу контролю за можливостя-
ми міжнародної діяльності своїх регіонів і громад. Міжнародна автономія бельгійських 
громад і регіонів значно більша, ніж у швейцарських кантонів. Вона формувалася на 
основі рівності між федеральною владою та федеративними органами влади [17].

Що стосується ТКС, то основна ідея полягає в тому, що воно є складовою частиною 
принципу самоврядування регіональних або місцевих субнаціональних одиниць, 
тому не потребує дозволу національних органів. Протягом тривалого часу регіони та 
громади розглядали ТКС як виключне право місцевих територіальних громад. Це ві-
дображено в міжнародних угодах про ТКС, підписаних Бельгією. Інтерес регіонів 
і громад у ТКС значно виріс, коли розпочалася програма INTERREG.

Таким чином, у Бельгії через крихку інституційну рівновагу між складовими дер-
жавами існують обмежені процесуальні рамки для укладання міжнародних дого-
ворів. Але ТКС не регулюється через те, що це реалізація права на самоврядування 
субнаціональних одиниць. Більше того, випадки, що виправдовують заборону втру-
чання федеральної держави, є вузьким тлумаченням і не включають такі положення, 
як загальні інтереси або зовнішня політика держави [4].

В Італії та Іспанії будь-які зовнішні дії фактично є правом на укладання договорів, 
але застосовується значно формалізована процедура. Контроль, який здійснює наці-
ональна держава, передбачає не тільки правову, але й політичну оцінку. Пріорите-
том для держави є забезпечення того, щоб зовнішня політика і національні інтереси 
не зазнали впливу зовнішніх дій субнаціональних одиниць. Таке ставлення, безу-
мовно, підтримується тим фактом, що, федеральні держави, хоча й дуже децентра-
лізовані, не допускають будь-яких виключень для зовнішніх дій регіональних рівнів, 
оскільки зовнішні відносини розглядалися як діяльність, що належить виключно до 
компетенції держави. В обох державах вимоги регіонального рівня для отримання 
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права на таку владу успішно пройшли конституційні суди, які вузько тлумачили 
та вважали владу регіонів діяти зовні як відступ від іншої національної компетенції 
у закордонних справах.

Коли вони вперше зіткнулися зі справами про легітимність зовнішньої діяльності 
регіональної одиниці, обидва конституційні суди прийняли рішення про те, що тіль-
ки держава є єдиною установою, що має право реалізовувати міжнародні дії. Згодом, 
після підписання Європейської рамкової конвенції та ростом ТКС ці ж два конститу-
ційні суди застосовували інший стандарт на більш пізньому етапі.

Рішення 165/1994 Іспанського Конституційного суду було переломним. Скасував-
ши вже згадане попереднє рішення, іспанський Конституційний суд визнав, що з ог-
ляду на їх конституційну автономію, субнаціональні одиниці уповноважені проводи-
ти зовнішню діяльність, за умови, що така діяльність передбачає негайне виконання 
зобов’язань перед іноземними контрагентами, а також не порушують зовнішню по-
літику центрального уряду. Це означає, що зовнішня діяльність повинна відбуватися 
відповідно до процесуальної нормативно-правової бази, що дозволяє національній 
державі уникати можливих сутичок з національною зовнішньою політикою.

В Італії переломним рішенням було 189/1987. Конституційний суд стверджував, 
що національна держава має виключну владу щодо зовнішньої політики. Законода-
вець може зробити винятки з цього загального правила, яке має бути конкретним 
і чітким. Серед видів діяльності, що мають зовнішній характер та які може здійсню-
вати регіон, конституційний суд розрізняв, з одного боку, транскордонні рекламні 
заходи та прості міжнародні заходи з надання допомоги. Перша група включає ді-
яльність, спрямовану на соціальний, економічний і культурний розвиток регіонів. 
Згідно з Конституційним Судом, також включаються транскордонні угоди, укладе-
ні під егідою ЄРК, що вимагають попередньої згоди центрального уряду (відповідно 
до національного законодавства), оскільки вони є обов’язковими угодами, що так чи 
інакше впливають на міжнародну відповідальність держави загалом. Друга категорія 
включає безліч видів діяльності, що характеризуються тим, що вони не створюють 
юридично обов’язкових зобов’язань, а лише політичні зобов’язання, оскільки не мо-
жуть вплинути на міжнародну відповідальність держави і підлягають менш формалі-
зованому дозвільному режиму.

Конкуренція між національним і регіональним рівнем у сфері міжнародних від-
носин, тенденція регіонального рівня приділяти особливу увагу ТКС як інструмен-
ту політичної відмінності, обтяжливі процедури, що застосовуються національними 
державами для того, щоб дозволити ТКС розвиватися, є факторами які не сприяли 
легкому визнанню ТКС. Слід зазначити, що в Італії та Іспанії відсутня законодавча па-
лата, в якій ефективно представлені регіональні інтереси, як це зазвичай відбувається 
у федеральних штатах.

У зв’язку з цим першим важливим показником є дотримання acquis ЄС РЄ. Обидві 
країни ратифікували ЄРК, але не Додатковий протокол та Протокол № 2. Невдала 
ратифікація Додаткового протоколу показує супротив двох держав для визнання ін-
ституціоналізації ТКС.

Під час здачі на зберігання ратифікаційних грамот Італія видала дві декларації 
щодо ТКС. По-перше, застосування ЄРК тягне за собою укладення міждержавних 
угод. По-друге, італійські територіальні органи мали право укладати транскордонні 
угоди за умови, що вони перебували в межах 25 км від кордону. Ці обмеження вклю-
чені до національного законодавства для виконання ЄРК до сих пір.

Під час підписання EРК Іспанія заявила, що для реалізації ТКС необхідно по-
передньо укласти міждержавну угоду. Однак, не маючи цієї міжнародної угоди, 
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субнаціональні підрозділи могли б, тим не менш, укласти транскордонні угоди за 
умови надання згоди обох урядів.

У 1995 р. між Іспанією і Францією було підписано Байонський договір, що стосуєть-
ся ТКС. У 1997 р. було видано Королівський декрет про процедуру, якої треба дотри-
муватися при укладанні транскордонних угод. Указ передбачає іншу регуляторну 
базу залежно від правового контексту, в якому укладено угоду. Для тих транскордон-
них угод, укладених як міжнародний договір, виражену згоду держави було замінено 
простим обов’язком – контролем легітимності угоди з посиланням як на ЄРК, так і на 
відповідний двосторонній договір. Подальший розвиток ТКС здобув у Севільському 
договорі, укладеного між Іспанією та Португалією, що дозволив продовжити вищезга-
дану процедуру транскордонних угод, укладених субнаціональними одиницями, без 
висловленої згоди центрального уряду. Цей декрет, однак, застосовується тільки до 
транскордонної співпраці. Не встановлено жодних регуляторних рамок для інших 
зовнішніх дій субнаціональних одиниць (міжрегіональні угоди або приєднання до 
асоціацій європейських прикордонних регіонів). Тим не менш, ця діяльність може 
вважатися законною з огляду на прецедентне право, яке, однак, потребує лояльного 
співробітництва між двома територіальними рівнями влади.

На підставі вищезазначеного можна зробити класифікацію права субнаціональних 
одиниць укладати угоди ТКС у державах (табл. 1).

Таблиця 1
Класифікація права субнаціональних одиниць укладати угоди ТКС у державах

Групи Приклади
До першої групи належать держави, в яких право на укла-
дання угод стосується приватного права або реалізації прин-
ципів самоврядування

Республіка Австрія, Королів-
ство Бельгія, Федеративна 

Республіка Німеччина
До другої групи – держави з будь-якими обмеженнями з боку 
центральної влади (щодо територій, які можуть укладати уго-
ди про ТКС, контроль за виконанням угод, схвалення уряду)

Італійська Республіка, 
Швейцарська Конфедерація

До третьої групи – держави, які передбачили обов’язковість 
згоди держави (попередньої міждержавної угоди) Королівство Іспанія

Джерело: авторська розробка

Висновок. У багатьох національних конституціях європейських держав в тому чи 
іншому виді є положення про право субнаціональних одиниць укладати угоди ТКС. 
У деяких країнах була передбачена обтяжлива процедура укладання таких угод для 
того, щоб переконатися, що ТКС не призводить до будь-якого втручання в державні 
національні інтереси або зовнішню політику. В інших децентралізованих країнах зов-
нішні дії субнаціональних одиниць вважаються такими, що не можуть впливати на 
загальну зовнішню політику або загальний суспільний інтерес держави, і тому вони 
не є підставами для перевірки, принаймні до створення органу ТКС.
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ЛОГІЧНА (РОЗУМОВА) СТОРОНА ПІЗНАННЯ ІСТИНИ 
В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

Шаптала Наталя Костянтинівна,
кандидат юридичних наук, суддя
(Конституційний Суд України,  
м. Київ, Україна)

Статтю присвячено вивченню філософсько-правових вимірів логічної сторони 
пізнання істини, у т.ч. шляхом дослідження, оцінки та використання доказів 
у конституційному судовому процесі, їх впливу на прийняття справедливого 
й обґрунтованого судового рішення.

Особливу увагу приділено визначенню загальних засад і відмінностей світоглядно-
функціональної специфіки логіки оцінки доказів у діяльності органу конституційної 
юрисдикції щодо захисту прав і основоположних свобод людини і громадянина.
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За результатами дослідження автор робить певні висновки, які полягають у такому:
– по-перше, виходячи з основної теоретичної концепції гносеології як розділу 

філософії, що вивчає проблеми природи пізнання і його можливостей, основним 
завданням процесу судового доказування, який відбувається у логічних формах, є 
його достовірність та істинність;

– по-друге, до особливостей світоглядно-функціональної специфіки логічної 
(розумової) сторони пізнання істини, у конституційному судовому процесі, у т.ч. 
шляхом дослідження, оцінки та використання доказів при вирішенні питань 
конституційності законів та інших правових актів, слід віднести, насамперед, 
застосування класичної оцінки істинних значень доказів, кожному з яких приписується 
одне з двох значень – «істинне» чи «хибне»;

– по-третє, виходячи із концепції філософського монізму, згідно з якою 
взаємозв’язок явищ є найбільш загальною закономірністю існування навколишнього 
світу, сутність діалектичної і формальної логіки та інших категорій науки філософії 
права при доказуванні у конституційному судовому процесі полягає у визначенні 
цих зв’язків за умовною схемою «конституція – закон – підзаконний акт – людина».

Ключові слова: версія, гіпотеза, логіка, окрема думка, оцінка доказів, релевантність, 
умисний виверт.

LOGICAL (MENTAL) PART OF THE KNOWLEDGE OF TRUTH  
IN THE CONSTITUTIONAL COURT PROCESS

Shaptala Natalia Kostiantynivna,
Candidate of Jurisprudence, Chairman 
(Constitutional Court of Ukraine,  
Kyiv, Ukraine)

The article is devoted to the study of the philosophical and legal dimensions of the logic 
of assessment of evidence in the constitutional court process of its influence on the adoption 
of a fair and well-founded judicial decision.

Particular attention is paid to the definition of the general principles and differences of 
the philosophical and functional specificity of the logic of assessing evidence in the work of 
the body of constitutional jurisdiction in protecting the rights and fundamental freedoms of 
man and citizen.

According to the results of the research, the author makes some conclusions, which are 
as follows:

– in jurisprudence, “logic” is used freely and refers to a fund of beliefs or gen-
eralizations, as well as types of reasoning that judges or lawyers use in defining as  
“common sense”;

– although the process of evaluating evidence is not purely scientific, in the context of 
the fact that it does not aim to know the laws of the physical and social conditions of their 
occurrence, however, the cognitive mental activity of the subject of evidence to identify or 
confirm the facts, circumstances or phenomena of reality, de facto carried out with the use 
of dialectical and formal logic and other categories of science philosophy of law;

– the main task of assessing evidence in a constitutional court proceeding is to resolve 
issues of compliance or non-compliance of certain normative acts, both in terms of content 
and procedure of their consideration and approval, with the requirements of the Constitu-
tion (constitutionality or unconstitutionality). That is, the classical assessment of the true 
values of evidence, which, as noted, consists in the fact that the main interpretation is con-
sidered as attributing to each proof one of two values – “true” or “false”;
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– the CCU judge has the opportunity to legally express his understanding of the logic 
of forming both the legal (legal) position and the provisions of the final act of the Court on 
issues that were considered, first, by voting, and secondly, in separate opinions, which are 
set out in writing.

Key words: version, hypothesis, logic, separate opinion, estimation of evidence, rele-
vance, deliberate trick.

Актуальність обраної теми. Проблеми, пов’язані з функціонуванням вітчизняного 
інституту конституційного судового контролю, досліджувалися відомими фахівцями 
у галузі конституційного права, зокрема О.О. Бандурою, Ю.В. Бауліним, В.Ф. Бойком, 
В.Д. Бринцевим, Ю.М. Грошевим, М.М. Гультаєм, Н.Л. Дроздович, А.Я. Дубінським, 
В.М. Кампом, Н.І. Клименко, О.Ф. Коні, В.О. Коноваловою, М.В. Костицьким, Н.В. Ку-
шаковою-Костицькою, В.Т. Маляренком, О.М. Мироненком, М.М. Михєєнком, 
М.А. Погорецьким, О.В. Павлішиним, Б.М. Пошвою, П.М. Рабіновичем, А.О. Севіва-
новим, М.І. Сірим, О.В. Срипнюком, А.А. Стрижаком, В.Я. Тацієм, В.Ю. Шепітьком та 
багатьма іншими.

Проте, незважаючи на значну кількість публікацій і наукових праць, окремі акту-
альні питання, зокрема щодо філософсько-правого визначення онтологічного й ак-
сіологічного змісту логічної сторони пізнання істини у конституційному судовому 
процесі, все ще лишаються малодослідженими.

Теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних та іноземних науковців 
галузях філософії і конституційного права, а також акти вітчизняного органу консти-
туційної юрисдикції.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначення філософ-
сько-правових вимірів логічної (розумової) сторони пізнання істини, у т. ч. щодо оцін-
ки та використання доказів, у конституційному судовому процесі та їх впливу на при-
йняття справедливого й обґрунтованого судового рішення.

Досягнення поставленої мети потребує вирішення певних завдань:
– дослідження загальних засад процесу судового доказування, виходячи з основної 

теоретичної концепції гносеології, згідно з якою передумовами пізнання, що відбува-
ється у логічних формах, є його достовірність та істинність;

– виявлення особливостей світоглядно-функціональної специфіки логічної (розу-
мової) сторони пізнання істини, у т. ч. шляхом дослідження, оцінки та використання 
доказів у конституційному судовому процесі;

– окреслити фактори, які вказують на необхідність застосування діалектичної 
і формальної логіки та інших категорій науки філософії права при доказуванні у кон-
ституційному судовому процесі.

Виклад основного матеріалу. Словники та спеціальна література визначають ло-
гіку як науку, що вивчає критерії правильності мислення і доказування та ґрунтуєть-
ся на формальних (традиційних) принципах визначення, класифікації, коректного 
вживання термінів, предикації1 та міркувань взагалі. Тобто, de facto, логіка – це вчення 
про принципи та методи, які застосовуються з метою пізнання та вирішення проблем, 
шляхом свідомого інтелектуального аналізу.

Так, згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови: «Логі-
ка – наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності 
знань і суджень». Класична логіка – сукупність логічних теорій, що характеризуються 

1 Предикація (лат. praedicātio – висловлювання, твердження) в лінгвістиці – одна з функцій мовного вираження, що 
має на меті співвіднести укладену в відрізку мовлення думку до дійсності: станом об’єкта або суб’єкта, події або 
ситуації (прим. автора).
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класичною оцінкою істинних значень доказів, яка полягає в тому, що головна інтер-
претація розглядається як приписування кожному доказу одного з двох значень – «іс-
тинне» чи «хибне». Інші інтерпретації допускаються, але вважаються штучними. Кла-
сичне розуміння заперечення ґрунтується на визнанні положення, за яким подвійне 
заперечення рівноцінне ствердженню [1, с. 625].

Згідно зі спеціальною літературою принципами логіки вважаються прийняті в ній 
загальні правила міркування. «Міркувати логічно правильно – значить міркувати від-
повідно до принципів традиційної логіки, яку ми в основному вивчатимемо, до них 
належать:

– принцип тотожності2;
– принцип несуперечності3;
– принцип виключеного третього4;
– принцип достатньої підстави5 [2, с. 9-10].
Водночас, пише професор В. Титов, слід вирізняти логічний висновок від умис-

ного виверту. В американській літературі в галузі логіки став хрестоматійним при-
клад такого виверту, вжитого в полеміці проти Пеппера, кандидата в сенатори штату 
Флорида, внаслідок чого цей кандидат зазнав поразки на виборах. Його супротив-
ник заявив: «Усі в ФБР і кожен член конгресу знають, що Клод Пеппер безсором-
ний екстраверт. Більш того, є підстави вважати, що він практикує непотизм стосовно 
племінниці, сестра його була феспіянкою у гріховному Нью-Йорку. Нарешті, добре 
відомо, що до одруження Пеппер практикував целібат». Для пересічної людини ця 
характеристика звучить жахливо. Однак для людини, знайомої зі значенням термі-
нів, використаними у цьому провокаційному обвинуваченні, зрозуміло, що воно не 
має ніякого сенсу, тому що екстраверт – це відкрита, товариська людина, непотизм – 
заступництво за родичів, феспіянка – шанувальниця драматичного мистецтва, целі-
бат – безшлюбність. Звинувачувати чоловіка в тому, що він є товариською людиною, 
яка допомагає родичам, що його сестра любить театр, а сам він до одруження був 
холостяком – просто безглуздо» [2, с. 199].

Останнім часом було виконано чимало наукових досліджень судової логіки, зокре-
ма з метою визначення шляхів адекватного вирішення проблем, які стоять перед су-
дочинством, у т. ч. щодо логіки оцінки доказів.

Так, значного поширення отримала концепція логічної релевантності6, хоча слід 
зазначити, що її положення сприймаються у наукових колах неоднозначно.

Зокрема. пояснюючи зміст цієї концепції, професор права Північно-західного уні-
верситету (США) Р. Аллен зазначає, – що це реляційна концепція, оскільки визна-
чає, що жоден доказ не є актуальним сам по собі, у разі відсутності його логічного 

2 Основним постулатами принципу (закону) тотожності є, що: по-перше, не можна ототожнювати різні думки; 
по-друге, не можна тотожні думки приймати за різні (прим. автора).
3 Закон (принцип) суперечності (лат. lexcon tradictionis) або закон (при́нцип) несуперечності (лат. principium 
contradictionis) – один із чотирьох основних законів формальної (традиційної) логіки, згідно з яким: два протилежні 
висловлювання не є одночасно істинними, одне з них неодмінно хибне (прим. автора).
4 Закон виключеного третього (лат. tertium non datu – «третього не дано») – закон класичної логіки, який полягає 
в тому, що з двох висловлювань – «А» чи «не А» – одне обов’язково є істинним, тобто два судження, одне з яких є 
запереченням іншого, не можуть бути одночасно хибними (прим. автора).
5 Закон достатньої підстави або принцип достатнього обґрунтування (англ. Principle of suffi cientreason) – один із 
законів формальної логіки, що забезпечує обґрунтованість і доказовість мислення, вимагає, щоб думки були вну-
трішньо пов’язані одна з одною. За Г. Лейбніцем : «Жодне явище не може виявитись істинним або дійсним, жодне 
твердження – справедливим без достатньої підстави, чому справа йде саме так, а не інакше» (прим. автора).
6 Релевáнтність (англ. relevance) (інколи – актуальність) — міра відповідності отримуваного результату бажаному, 
або міра відповідності результатів пошуку завданню, поставленому в пошуковому запиті (прим. автора).
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зв’язку з іншими та фактом, який встановлюється. На його думку, поняття «релевант-
ність» у першому розумінні означає, що будь-які два або декілька релевантні докази, 
настільки пов’язані між собою, що згідно з загальним ходом подій, приймаються ок-
ремо та доводять, чи роблять можливим доведення про існування або не існування 
фактів у минулому, сьогоденні чи майбутньому» [3, с. 898].

«Друге визначення, – продовжує учений, – міститься у Федеральному правилі до-
казів Сполучених Штатів (арт. 401), згідно з яким докази є актуальними (релевантни-
ми – Н. Ш.), якщо «вони мають тенденцію робити факт більш-менш ймовірним, ніж 
це було б без доказів». Поняття «ймовірне» в цих та інших стандартних визначеннях 
іноді трактується як таке, що має математичне значення ймовірності» [3, с. 899].

Як зазначав з цього приводу професор Університету в Стаффордширі (Англія) 
Д. МакКрімон, – поняття релевантності, широко відомо як «логічне значення». 
Це дещо неправильне слово, оскільки за такого розуміння виникає спокуса вважати, 
що визначення релевантності як «логічного значення» випливає з логічної теорії ймо-
вірності. Проте термін «логічна релевантність» спочатку не був придуманий з ураху-
ванням такої конотації. У юриспруденції «логіка» використовується вільно і відно-
ситься до фонду переконань або узагальнень, а також типів міркувань, якими судді 
або юристи користуються у визначенні як «здоровий глузд» [4, р. 1441].

Релевантність, зазначається у Stanford Encyclopedia of Philosophy, «є справою логіки, 
а не закону», що однак не означає, що відповідність отриманого результату бажаному 
не має правового виміру. Закон розрізняє питання права та фактичні питання. Пи-
тання, яке має значення у справі, є питанням права, яке суддя повинен приймати до 
рішення, а не присяжних, оскільки релевантність визначається в законних джерелах, 
якими суддя повинен керуватися у процесі правового визначення. Правове визначен-
ня вважається логічною та неюридичною концепцією в тому сенсі, що, оцінюючи до-
кази, суддя обов’язково покладається на позасудові ресурси і не є зв’язаний юридич-
ними прецедентами [5].

Таким чином, на наш погляд, є підстави вважати, що хоча процес оцінки доказів 
не є суто науковим, у контексті того, що не має на меті пізнання закономірностей 
фізичних та соціальних умов їх виникнення, однак, пізнавальна розумова діяльність 
суб’єкта доказування щодо виявлення або підтвердження фактів, обставин або явищ 
дійсності, de facto здійснюється із застосуванням діалектичної і формальної логіки та 
інших категорій науки філософії права.

Оцінка доказів, як слушно зауважує С. Семенко, містить два аспекти: засвідчуваль-
ний і логічний. Засвідчувальний аспект складається з процедурних правил отриман-
ня доказів, встановлених законом для гарантії достовірності отриманої інформації. 
Логічний передбачає використання закономірностей та законів логіки для обґрунту-
вання рішення по справі на підставі отриманої інформації [6, с. 160].

Слід також зазначити, що, хоча логіка оцінки доказів ґрунтується на загальних 
принципах, ця діяльність у кожному виді процесуального права має свою специфіку, 
зумовлену передусім об’єктом, завданням доказування, а також колом його суб’єктів, 
процесуальними строками і процесуальною формою.

Так, на відміну від судів загальної юрисдикції, доказування у конституційному су-
довому процесі є сукупністю практичної та розумової діяльності виключно суддів, 
результати якої оформлюються у вигляді акта (рішення, висновок, ухвала) колегіаль-
ного органу КСУ (Велика палата, сенати, колегії).

З погляду формальної логіки отриманню знань про належність, допустимість 
і достовірність кожного доказу у будь-якому судовому процесі передує висунення 
гіпотез, а сама оцінка є результатом їх підтвердження або спростування, що суб’єкт 
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доказування здійснює шляхом розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння 
тощо). Однак не можна заперечувати те, що кінцева мета цієї діяльності є використан-
ня отриманих знань для вирішення завдань, які стоять перед судом у кожній конкрет-
ній справі (кримінальній, цивільній, адміністративній тощо).

Гіпотези в судовому дослідженні, пише О. Старченко, іменуються версіями, але 
це не специфічно юридичний термін, ним користуються і в інших галузях пізнання. 
Версії, які пояснюють істотні обставини справи, перетворюються в достовірне знання 
шляхом логічного обґрунтування. Воно протікає опосередкованим шляхом, бо пізна-
ються події, що мали місце в минулому, або явища, що існують і нині, але недоступні 
безпосередньому сприйняттю [7, с. 234].

Логічне доведення гіпотези залежно від способу обґрунтування може протікати 
в формі непрямого (опосередкованого) або прямого доведення. Непряме доведення 
здійснюється шляхом спростування і виключення всіх хибних версій, на підставі чого 
стверджують про достовірність єдиного, що залишилося, припущення, з урахуван-
ням особливостей виду судового процесу [7, с. 235].

Стосовно конституційного судового процесу головне завдання оцінки доказів по-
лягає у вирішенні питань відповідності або невідповідності певних нормативних ак-
тів, як за змістом, так і за процедурою їх розгляду та ухвалення, вимогам Конституції 
(конституційність або неконституційність). Тобто йдеться про класичну оцінку істин-
них значень доказів, яка, як зазначалося, полягає в тому, що головна інтерпретація 
розглядається як приписування кожному доказу одного з двох значень – «істинне» 
чи «хибне». При цьому, виходячи із концепції філософського монізму, згідно з якою 
взаємозв’язок явищ є найбільш загальною закономірністю існування навколишнього 
світу, логіка оцінки доказів у такому процесі також полягає й у визначенні цих зв’язків 
за умовною схемою «конституція – закон – підзаконний акт – людина».

«Як видно зі стенограм засідань Конституційного Суду, – зазначається у спеціальній 
літературі, – на засіданнях безліч разів уживався сам термін «логіка»: «звичайна логі-
ка», «усупереч логіці», «логічна форма думки». Використовувалися і спеціальні логічні 
терміни: «визначення», «теза», «доказ», «довід», «аргументи», «підстава», «висновок» 
(«висновки»). Робилися посилання на закони і вимоги логіки: говорилося про «підміну 
тези» (закон тотожності), виявлялися логічні протиріччя в міркуваннях сторін (закон 
протиріччя), застосовувалася вимога «або – або» (закон виключеного третього), гово-
рилося про «достатні підстави» для висновків (закон достатньої підстави)» [8].

З цього приводу слід зазначити, що:
по-перше, згідно з Законом про КСУ виступи суддів КСУ у закритій частині пле-

нарного засідання Великої палати або Сенату є службовою інформацією і не можуть 
бути розголошені (ч. 9 ст. 66, ч. 9 ст. 67). Тому не зрозуміло звідки автори публікації 
отримали таку інформацію;

по-друге, суддя КСУ має можливість легально висловити своє розуміння логіки фор-
мування як юридичної (правової) позиції так і положень заключного акту Суду з питань, 
які розглядались, по-перше, шляхом голосування, по-друге, у окремі думці, яка викла-
дається в письмовій формі, що додається до відповідного акта Суду та без зволікання 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду (ч. 2 ст. 93 Закону про КСУ), наприклад:

– на думку судді О. Литвинова, – послідовність практики КСУ, є «цілком логічною, 
оскільки встановлення порушення конституційної процедури розгляду, ухвалення 
та набрання чинності законами, по суті, означає те, що ці закони не могли відбутися 
як акти вищої юридичної сили, а єдиним наслідком встановлення такого порушення 
є визнання за рішенням Суду законів неконституційними повністю, тому подальший 
конституційний контроль змісту цих законів позбавлений сенсу [9];
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– суддя С. Сас зауважує, що «деякі запропоновані Законопроектом зміни до Кон-
ституції України викладені заплутано і незрозуміло та порушують закони логіки 
і системного підходу до аналізу і, відповідно, розуміння адміністративно-територі-
альної структури держави. Зокрема, у запропонованій редакції ч. 1 ст. 113 Конституції 
України термін «громада» використано на позначення адміністративно-територіаль-
ної одиниці, тоді як в українській мові він застосовується на позначення об’єднання 
(колективу) людей. Внаслідок цього відбувається пересмикування смислів цього по-
няття, в тому числі розробниками Законопроекту» [10];

по-третє, КСУ аргументуючи рішення з питань, які розглядалися, у своїх актах не-
одноразово застосовував методологію логіки як науки про закони і різновиди мислен-
ня, способи пізнання та умови істинності знань і суджень, наприклад:

– «системне та логічне тлумачення положення ст. 155 Конституції України «на на-
ступній черговій сесії Верховної Ради України» дає підстави для висновку, що його не-
обхідно тлумачити у взаємозв’язку з ч. 1 ст. 158 Основного Закону України, за якою 
законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною 
Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради Укра-
їни не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту» [11];

– «аналіз змісту конституційного подання дає підстави для висновку, що твер-
дження народних депутатів України щодо неконституційності оспорюваних поло-
жень законодавства без логічного взаємозв’язку з відповідними статтями Конституції 
України стосовно довільного закріплення та безпідставного зарахування земель, які є 
об’єктом права власності Українського народу, до комунальної та державної власно-
сті, їх необґрунтованого розмежування, а також щодо створення підстав для вчинення 
посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування числен-
них корупційних діянь, пов’язаних із здійсненням правомочності власника землі, що 
завдають значної шкоди конституційним правам та законним інтересам Українсько-
го народу, є припущеннями. КСУ неодноразово зазначав, що припущення не можуть 
вважатися аргументами на підтвердження неконституційності правових актів чи їх 
окремих положень» [12];

– у Кодексі, який «має відповідну логічно вибудувану конструкцію, унормовано, 
зокрема, послідовність процедурних дій щодо розгляду та вирішення питань, пов’яза-
них із притягненням особи до адміністративної відповідальності; порядок оскарження 
постанови судді у справі про адміністративне правопорушення, ухваленої по суті; по-
рядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення» [13];

– системний і логіко-граматичний аналіз словосполучення «державні органи, під-
приємства, установи, організації», дає підстави для висновку, що означення «держав-
ні» характеризує логічно пов’язані однорідні означувані слова «органи», «підприєм-
ства», «установи», «організації». Саме в такому контексті наведене словосполучення є 
лексично і граматично завершеним» [14];

– «на основі системного аналізу оскаржених положень кодексів КСУ дійшов вис-
новку, що вони ґрунтуються на принципі верховенства права, зокрема на таких його 
складових, як ефективність мети і засобів правового регулювання, розумність і логіч-
ність закону [15].

Таким чином, викладене, на мій погляд, є достатньою підставою для певних виснов-
ків, які полягають у такому:

– по-перше, виходячи з основної теоретичної концепції гносеології, як розділу 
філософії, що вивчає проблеми природи пізнання і його можливостей, основним 
завданням процесу судового доказування, який відбувається у логічних формах, є 
його достовірність та істинність;
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– по-друге, до особливостей світоглядно-функціональної специфіки логічної (ро-
зумової) сторони пізнання істини, у конституційному судовому процесі, у т. ч. шля-
хом дослідження, оцінки та використання доказів при вирішення питань конститу-
ційності законів та інших правових актів, слід віднести, насамперед, застосування 
класичної оцінки істинних значень доказів, кожному з яких приписується одне з двох 
значень – «істинне» чи «хибне»;

– по-третє, виходячи із концепції філософського монізму, згідно з якою взаємозв’я-
зок явищ є найбільш загальною закономірністю існування навколишнього світу, сут-
ність діалектичної і формальної логіки та інших категорій науки філософії права при 
доказуванні у конституційному судовому процесі полягає у визначенні цих зв’язків за 
умовною схемою «конституція – закон – підзаконний акт – людина».
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ
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коледж» Житомирської обласної ради,
м. Бердичів, Україна)

Стаття присвячена актуальним питанням оновлення мовного законодавства. Громадя-
ни України повинні володіти українською мовою як мовою свого громадянства та вико-
ристовувати її у сферах публічного спілкування. Знання української мови є неодмінною 
умовою набуття громадянства України. Кожен громадянин України є вільним у виборі 
мови або мов у приватному спілкуванні. Володіння державною мовою та її використан-
ня посадовими і службовими особами органів державної влади й органів місцевого са-
моврядування є однією з обов’язкових умов для зайняття відповідних посад. Особливо 
важливим для розробки мовного законодавства в Україні є роз’яснення КСУ про те, що 
поняття державної мови, є складовою конституційного ладу держави нарівні з її тери-
торією, столицею чи державними символами. Саме тому зазначене доктринальне поло-
ження мало б стати засадничим і в розробці мовного законодавства України. Конституція 
України визначає поняття «державна мова», «мови національних меншин». Ці категорії 
мають різну природу: державна мова є невід’ємним атрибутом конституційного ладу 
держави та виконує націєтворчу функцію, тоді як використання мов національних мен-
шин є одним з елементів забезпечення культурних і мовних прав національних меншин. 
Використання термінів «мови», «мовна політика» було штучно нав’язане для того, щоб 
послабити захист державної мови. Державна мова має окремий статус, який повинен ре-
гулюватися окремим законом, а застосування мов національних меншин відбувається в 
рамках захисту прав національних меншин – носіїв таких мов. Мовна ситуація в Україні 
сьогодні залишається складною, характеризується низкою негативних явищ і тенденцій 
та потребує істотних змін. Така ситуація свідчить про те, що потрібні нові, дієві механіз-
ми формування і реалізації державної мовної політики та вироблення належної практи-
ки функціонування державної мови, мов національних меншин і корінних народів. Без 
повноцінного функціонування української мови в усіх регіонах України, з урахуванням 
значення державної мови для державності взагалі, існує реальна загроза національній 
безпеці України. Враховуючи це, державна мовна політика повинна унеможливлювати 
витіснення державної мови мовами інших держав, однак одночасно з забезпеченням пра-
ва спілнкування рідною мовою національними меншинами та корінними народами.

Ключові слова: державна мова, мовні відносини, мовна політика, офіційна мова.
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The article is devoted to actual issues of updating of language legislation. Citizens of 
Ukraine should speak Ukrainian as a language of their citizenship and use it in the areas of 
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public communication. Knowledge of the Ukrainian language is an indispensable condition 
for acquiring citizenship of Ukraine. At the same time, every citizen of Ukraine is free to 
choose a language or languages in private communication. Possession of the state language 
and its use by public officials and officials of state authorities and local self-government 
bodies is one of the obligatory conditions for taking corresponding positions.

Especially important for the development of language legislation in Ukraine is the clarifi-
cation of the Constitutional Court that the concept of the state language is an integral part of 
the constitutional order of the state along with its territory, capital or state symbols. That is 
why this doctrinal position should become the basis for the development of language legis-
lation in Ukraine.

The Constitution of Ukraine defines the notion of “state language”, “languages of nation-
al minorities”. These categories are of a different nature: the state language is an inalienable 
attribute of the constitutional order of the state and performs a national function, while the 
use of languages of national minorities is one of the elements of ensuring the cultural and 
linguistic rights of national minorities. The use of the terms “language”, “language policy” 
was artificially imposed in order to weaken the protection of the state language. The state 
language has a separate status, which should be regulated by a separate law, and the use 
of languages of national minorities takes place within the framework of protection of the 
rights of national minorities – the carriers of such languages.

The language situation in Ukraine remains complex today, characterized by a number 
of negative phenomena and trends, and requires significant changes. This situation shows 
that new, effective mechanisms for the formation and implementation of the state language 
policy and the development of good practice in the functioning of the state language, lan-
guages of national minorities and indigenous peoples are needed. Without the full func-
tioning of the Ukrainian language in all regions of Ukraine, taking into account the impor-
tance of the state language for statehood in general, there is a real threat to the national 
security of Ukraine. Taking into account this, the state language policy should make it 
impossible to suppress the state language in the languages of other states, however, while 
ensuring the right to communicate in the native language with national minorities and 
indigenous peoples.

Key words: state language, linguistic relations, language policy, official language.

Сучасна держава набуває дійсної незалежності та цілісності лише коли у повній 
мірі зможе убезпечити себе та свої основні символи не лише на глобальному рівні, 
але й в окремих сферах свого функціонування. Говорячи про суверенну державу – ми 
розуміємо вільну державу, яка самостійно виконує свої функції, як на своїй території 
так і за її межами. Державна мова –один з найважливіших символів будь якої дер-
жави, фундамент національної ідентичності та основа у формуванні самосвідомості 
та самоідентифікації особистості, як громадянина та представника відповідної нації. 
Під час становлення та розвитку сучасної держави, мова відіграє провідну роль у про-
цесі згуртування та зміцнення суспільства.

Враховуючи важливість мови у формуванні держави та нації у цілому, варто при-
ділити значну увагу її захисту та розвитку саме на загальнодержавному рівні. Мовна 
політика посідає чільне місце у системі державних пріоритетів, оскільки її стратегіч-
ним завданням є забезпечення неухильного додержання конституційних гарантій 
щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх 
сферах суспільного життя на всій території України, вільного розвитку, використан-
ня і захисту мов національних меншин і задоволення мовних потреб громадян Укра-
їни [1]. Помітною проблемою мовної політики України на даному етапі розвитку 
держави стала її значна розбіжність з реальним мовним становищем у державі. При-
чиною цього, у значній мірі, виступає політична ситуація, що спричинила надмірну 
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політизацію мовного питання. Відтак державна мова, з точки зору окремих осіб, ви-
ступає не стільки важливим аспектом національної самобутності та важливою скла-
довою частиною формування незалежної держави, як скоріше важелем для маніпу-
ляцій щодо певних політичних питань. Таке положення речей заважає об’єктивно 
оцінити ситуацію, що склалась та врегулювати мовне питання. Дуже важливо, щоб 
укріпивши статус української мови як державної, не завадити інтересам національ-
них меншин та корінних народів.

Чинне законодавство, що регулює мовнівідносини, останнім часом породжує без-
ліч суперечок, а отже проблема «мови» в Україні потребує якнайшвидшого цілісного 
нормативного регулювання. Нині немає розгорнутої нормативної бази, яка б врегу-
лювала проблемні питання у сфері мовних відносин. З метою встановлення якості й 
ефективності державного регулювання зазначених питань, варто дослідити норма-
тивно-правову базу та проаналізувати законодавчі акти нашої держави, щодо мовної 
політики. На підставі вищезазначеного аналізу з’явиться можливість встановити про-
блеми та способи їх усунення, з метою покращення правового регулювання статусу 
державної мови в Україні.

Як уже зазначалося нами раніше у статті «Державна мова як засада конституцій-
ного ладу», державна мова є невід’ємним атрибутом конституційного ладу України 
[2, с. 117]. Відповідно до ст. 10 Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 р. на 
5-й сесії Верховної Ради України ІІ скликання, державною мовою в Україні є укра-
їнська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української 
мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гаранту-
ється вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних 
меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосу-
вання мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом [3].

Ця лаконічна, але надзвичайно важлива для державної самобутності стаття, стала 
основою у регулюванні та захисті української мови, не тільки як законодавчо закрі-
пленої державної мови, але й як знаряддя згуртованості українського суспільства та 
засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України. З прийнят-
тям мовної статті, українська держава отримала основу основ в забезпеченні охорони 
національної культури та сутності українського народу, його історичної спадщини та 
національних здобутків завдяки всеоб’єднуючій державній мові.

Здавалось, що з дня проголошення незалежності України у 1991 р., це новий веле-
тенський крок до суверенності українського народу. Проблемою стала лише непов-
ність такого законодавчого регулювання, адже процедури захисту та санкцій щодо 
невиконання «мовної» статті не було передбачено. Навколо даного питання нерід-
ко виникали суперечки, пов’язані як із різноманітністю тлумачень ст. 10 Конституції 
України, так і з питанням загальнообов’язковості її дотримання.

Що слід розуміти під визначенням «державна мова»? У яких сферах життя суспіль-
ства вона повинна застосовуватися? Навколо цих питань із початку прийняття «мов-
ної» статті та до сьогоднішнього дня виникає безліч суперечок. Щоб зменшити роз-
біжності у думках до мінімуму та проаналізувати ситуацію відносно державної мови, 
що склалася у нашій країні, спробуємо розібратися у поставлених питаннях.

Так що ж таке державна мова та де вона повинна знайти своє застосування? Держав-
ною мовою прийнято називати визначену Конституцією або законом основну мову 
держави, обов’язкову для використання у законодавстві, офіційному діловодстві, су-
дочинстві, навчанні тощо. Державну мову застосовує все населення в усіх сферах сус-
пільного життя, однак не завжди процедура визнання державної мови виявляється 
настільки простою, як, здавалося б, повинно бути.
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У ситуації з нашою країною, забезпечення реалізації мовної статті Конституції є 
не менш важливим питанням. Адже з самого початку проголошення незалежності, 
Україна фактично не могла повною мірою отримати усі привілеї суверенної держа-
ви, оскільки історично, довгий час перебувала у складі СРСР. Неможливо відразу пе-
рекреслити довгі роки співіснування України з іншими радянськими республіками, 
переплетення народів та традицій, об’єднання культур. З однієї сторони це призвело 
до позитивних метаморфоз, обміну досвідом та синтезу націй, з іншої –це був чер-
говий крок до знищення цілісності української нації як окремої одиниці. І не тільки 
Україна зазнала культурних притисків. Непроста мовна ситуація також у балтійських 
державах колишнього СРСР. Зокрема, в Литві нині спільним фронтом за свої «ущем-
лені права» воюють росіяни та поляки. Офіційна Варшава цьому питанню присвячує 
багато уваги. Однак, у той же час, усе частіше чуємо заяви й Польщі, і від молодого 
покоління громадян Литви польської національності, про аморальність претензій на 
якісь особливі права (зокрема право на незнання державної мови), бо це свічення не-
лояльності до литовської держави [4, с. 4].

Нинішні події на Донбасі і анексія Криму після початку так званої «української 
кризи», дає змогу зрозуміти, що деякі події не можуть просто так канути в історії, 
що процес розпаду Радянського Союзу не був завершений з промовою Горбачова 
25 грудня 1991 р., і зараз знаходиться у своєму епіцентрі, логічному етапі перед пов-
ним отриманням Україною незалежності.

Тож, беручи до уваги довгий історичний шлях України на шляху до становлення 
самобутньої та незалежної держави, варто приділити значну увагу тим «цеглинкам», 
із яких будується вільна та згуртована нація. І однією із фундаментальних складових 
її є державна мова.

Українська мова протягом багатьох віків не мала визначеного статусу. На жаль, на-
віть після прийняття Конституції України, у т. ч. її десятої статті, суперечки навколо 
застосування української мови на загальнодержавному рівні не припинилися.

З метою врегулювання питань, що виникли у процесі введення у дію мовної 
статті Конституції України та припинення дискусій, щодо застосування консти-
туційної норми, за поданням народних депутатів України, Конституційний Суд 
України розглянув на пленарному засіданні справу щодо офіційного тлумачення 
окремих положень ст. 10 Конституції України. Рішенням Конституційного Суду 
України від 14 грудня 1999 р. № 10-рп/99 про офіційне тлумачення ст. 10 Кон-
ституції України було зазначено:»Положення частини першої ст. 10 Конституції 
України, за яким «державною мовою в Україні є українська мова», треба розуміти 
так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій те-
риторії України при здійсненні повноважень органами державної влади та органа-
ми місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), 
а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом 
(ч. 5 ст. 10 Конституції України).

Поряд із державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органами ви-
конавчої влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого само-
врядування можуть використовуватися російська та інші мови національних меншин 
у межах і порядку, що визначаються законами України» [5].

Це означає, що посадовці зобов’язані користуватися державною мовою упродовж 
усього часу у процесі здійснення ними службових обов’язків. Тобто під час безпосе-
реднього офіційного ділового спілкування у службових справах з підлеглими, керів-
никами, іншими службовцями, відвідувачами (за деяким винятком), як у межах від-
повідної установи чи організації, так і поза її межами, як представляючи установу, 
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так і представляючи себе особисто, а також на нарадах, зборах, конференціях, інших 
заходах, спілкуючись із представниками інших установ та організацій, засобів масової 
інформації, громадськості та сторонніми особами [6, с. 37].

Здавалось, що рішення Конституційного Суду України повинно було поставити 
крапку на спірних питання стосовно державної мови в Україні, однак, скоріше мало 
лише юридичне значення, оскільки відсутність більш чітких вказівок щодо реалізації 
мовних норм, призупиняла прогрес впровадження державної мови у реальності.

Незважаючи на загальне правило, згідно з яким усі посадові і службові особи дер-
жавних органів мають застосовувати українську мову як мову офіційного спілку-
вання при виконанні ними службових обов’язків – факто, далеко не всі особи, що 
підпадали під сферу дії мовного законодавства, дотримувалися його приписів. Од-
нак варто зазначити, що нині процес становлення й укріплення позицій української 
мови зазнав значного прогресу, чому значно посприяла інтенсивна дерусифікація, 
що пройшла Україною.

Керуючись ст. 10 Конституції України, було прийнято безліч нормативно-право-
вих актів, які визначали обов’язковість використання державної мови.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про громадянство України» від 18 січ-
ня 2001 р. однією з умов прийняття до українського громадянства визнається «воло-
діння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування» [7].

Згідно з ч. 2 ст. 14 Закону України «Про кінематографію» від 31 січня 1998 р. фільми 
іноземного виробництва перед їх розповсюдженням в Україні обов’язково «повинні 
бути дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою» [8].

Все ж сліди русифікації надалі залишалися в українському законодавстві. Вар-
то лише розглянути прийняті за час незалежності закони, щоб переконатись 
в особливому статусі російської мови порівняно з іншими іноземними мовами. 
Розпочинаючи з Основного Закону, у ч. 2 ст. 10 якого зазначено, що «в Україні 
гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов наці-
ональних меншин України». Чому російську мову було виділено серед інших мов 
національних меншин?

Чи не пов’язано це з Законом УРСР «Про мови в Українській РСР» [9], прийнятим 
28 жовтня 1989 р., ще до проголошення незалежності України та продовжував діяти 
аж до 2012 р.?

Як бачимо, навіть після проголошення незалежності та набуття суверенності Укра-
їною російська мова має особливий статус серед інших мов національних меншин 
і навіть окремо згадується у Конституції України.

Беручи до уваги високу густоту російськомовного населення у деяких регіонах краї-
ни, було навіть прийнято спроби узаконити використання регіональні мови у певних 
випадках. З прийняттям Закону України «Про засади державної мовної політики», 
було введено таке поняття, як «регіональні мови або мови меншин України» [10].

Не лише українські, але й провідні іноземні експерти, визначили даний закон як 
такий, що суперечить Основному закону держави та створений задля того, щоб витіс-
нити українську мову на «законодавчому» рівні із основних сфер суспільного життя. 
У свою чергу, це призвело б до руйнування одного зі стовпів, на яких базується само-
бутня та цілісна держава – її мови.

Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська комісія), ще на етапі 
прийняття розглянула спірний закон і надала висновок, у якому зазначила, що закон 
був не збалансований, а його положення непропорційно змінювали позицію російські 
мови, без вжиття належних заходів для ствердження української мови як державної, та 
належного забезпечення захисту інших регіональних мов та мов меншин. Окрім того, 
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Комісія звернула увагу на деякі обмеження індивідуальної свободи використання 
мови за особистим вибором у приватному тасуспільному житті [11].

Така оцінка була незалежною та ґрунтувалась на наявних Міжнародних стандар-
тах, зокрема на Рамковій конвенції про захист національних меншин та Європей-
ській хартії регіональних мов або мов меншин, а також на відповідних положеннях 
Української конституції. У цьому контексті особлива увага була приділена мовній 
ситуації в Україні.

У час загострення українсько-російської кризи 57 народних депутатів звернулися 
до Конституційного Суду України з поданням, у якому зазначили, що положення 
Закону України «Про засади державної мовної політики» створюють умови для домі-
нування регіональної мови над державною мовою, вибіркового захисту регіональних 
мов або мов меншин, надають привілеї одним мовним групам (національним менши-
нам) та обмежують права інших, що має ознаки дискримінації та порушує принцип 
рівності громадян перед законом, а також не відповідають принципу правової визна-
ченості – складовій верховенства права, надають право місцевим радам вирішувати 
питання щодо застосування заходів, спрямованих на використання регіональних мов 
або мов меншин. Рішенням Конституційного Суду України № 2-р/2018 від 28 лютого 
2018 р. Закон України «Про засади державної мовної політики» було визнано некон-
ституційним [12].

Як вище зазначалося, наявність у державі закріпленої законодавством державної 
мови, яка фактично використовується, не залишаючись лише фіктивною нормою 
закону, є дуже важливою для об’єднання нації та підвищенні рівня самобутності та 
суверенності держави та її населення. Поряд із суверенітетом, виборністю влади та 
державними символами, саме державна мова є важливим елементом конституційного 
ладу, а отже, українська мова потребує якнайшвидшого нормативно-правового закрі-
плення та захисту, на що варто звернути увагу законотворцям.

Як зазначалось нами раніше, нині є безліч законопроектів, щодо врегулювання 
статусу української мови на загальнодержавному рівні. Найбільшу підтримку серед 
громадськості та політиків отримав законопроект № 5670-д «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної», який не лише визначає статус україн-
ської мови як офіційної державної мови в Україні, а й передбачає адміністративну та 
кримінальну відповідальність за порушення норм закону [13].

Законопроект було ухвалено Верховною Радою України, чим покладено фунда-
мент законодавчого врегулювання питання «державної мови». Згідно із проектом 
закону, єдиною державною мовою в Україні є українська, а спроби запровадження 
в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції України і встановленій 
конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне проти-
стояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конститу-
ційного ладу.

У преамбулі законопроекту зазначається, що Закон України «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної», приймається, зважаючи на Концепцію 
державної мовної політики, яка затверджена Указом Президента України № 161/2010 
від 15 лютого 2010 р. і визначає стратегічні пріоритети в подоланні спричинених ба-
гатовіковою асиміляційною політикою колонізаторів та окупантів деформацій націо-
нального мовно-культурного і мовно-інформаційного простору, та відповідно до якої 
повноцінне функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 
території держави є гарантією збереження ідентичності української нації та зміцнення 
державної єдності України; розуміючи те, що українська мова є визначальним чинни-
ком і головною ознакою ідентичності української нації, яка історично сформувалась 
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і багато століть безперервно проживає на власній етнічній території, становить питому 
більшість населення країни, дала офіційну назву державі та є базовим системотвірним 
складником української громадянської нації; прагнучи до посилення державотворчих 
і консолідаційних функцій української мови, підвищення її ролі в забезпеченні тери-
торіальної цілісності України та її національної безпеки; маючи на меті створення на-
лежних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців; а також беручи 
до уваги Висновок Венеційської Комісії, відповідно до якого «за особливих умов, що 
склалися в Україні», збалансована політика у мовній сфері «вимагає належних гарантій 
для збереження державної мови як інструмента єднання суспільства» та її Рекоменда-
цію «українському законодавчому органові – віднайти істотно прийнятніші способи 
підтвердження верховенства української мови як єдиної державної мови та вжити до-
даткових заходів для зміцнення її ролі в українському суспільстві» [13]

Беручи до уваги все вищевикладене, вважаємо, що законопроект № 5670-д багато 
в чому наслідує досвід успішних світових держав і потребує якнайшвидшого прийнят-
тя на державному рівні. Він забезпечить необхідну цілісність та єдність українського 
народу та держави. Дозволить громадянам України розглянути українську мову не 
тільки як мову свого громадянства, але й як історичне підґрунтя формування цілої 
нації, її довгої боротьби за свободу та незалежність.

Нині це основна перспектива щодо законодавчого регулювання української мови 
як державної, яка забезпечить і захистить ст. 10 Конституції України, привівши мовне 
положення Основного Закону до фактичного й всестороннього виконання на всій те-
риторії суверенної та незалежної України.
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НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ  
ЯК РІЗНОВИД КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРАВОВІ ПИТАННЯ
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«Одеська юридична академія», 
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Статтю присвячено дослідженню правової проблематики надання державних гарантій 
як напряму державної кредитної підтримки сільського господарства в Україні. Виявлено 
правові особливості цього виду підтримки сільськогосподарських підприємств. На підста-
ві здійсненого дослідження зроблено висновок про значний агропротекційний потенціал 
надання державних гарантій виконання кредитних зобов’язань сільськогосподарськими 
підприємствами. Досліджено історично-правовий аспект становлення такого виду кре-
дитної підтримки, як надання державних гарантій виконання кредитних зобов’язань 
сільськогосподарськими підприємствами. Виявлено проблемні аспекти гарантування 
агрокредитних зобов’язань, простежено шляхи подолання вказаних проблем та накопиче-
них заборгованостей сільськогосподарських підприємств перед державою. Здійснено на-
уковий аналіз зарубіжного досвіду надання гарантійної підтримки у сфері кредитування 
сільського господарства. Проаналізовано успішні приклади іноземного досвіду щодо на-
дання державної гарантійної підтримки сільськогосподарським підприємствам. Зроблено 
висновки про необхідність утворення належного спеціалізованого інституційно-правово-
го забезпечення надання державних гарантій виконання кредитних зобов’язань сільсько-
господарськими підприємствами. Доводиться теза про необхідність покладення функцій 
із забезпечення аграріїв державною гарантійною підтримкою на спеціального державного 
кредитного агента. Для максимально ефективного надання системної державної кредит-
ної підтримки існує потреба в організації Державного аграрного банку. Аргументується 
необхідність покладення на даного спеціального державного агента функції з виконання 
усіх підготовчих дій, оцінки ризиків, укладення гарантійних договорів та стягнення за-
боргованостей. Висловлено думку про те, що обсяг коштів, виділений на цілі надання дер-
жавної гарантійної підтримки у сільському господарстві, має бути передбачений окремо 
від коштів, що спрямовані на гарантування зобов’язань у інших сферах.

Ключові слова: державна підтримка сільського господарства, державні гарантії, 
кредитування сільського господарства
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The article is devoted to the study of the legal issues of providing state guarantees as a 
direct line of state credit support of agriculture in Ukraine. The author reveals the legal fea-
tures of this type of support of agricultural enterprises. Based on the research carried out, 
the author concludes that the agricultural protection potential of providing state guarantees 
for the fulfillment of credit obligations by agricultural enterprises is significant. The author 
researches the historical-legal aspect of the formation of such a type of credit support as the 
provision of state guarantees for the implementation of credit obligations by agricultural 
enterprises. The scientist reveals the problematic aspects of guaranteeing agro-credit obli-
gations, traces ways of overcoming these problems and accumulated debts of agricultural 
enterprises to the state. The author makes a scientific analysis of the foreign experience of 
provision of guarantee support in the field of agricultural lending. The author analyzes 
the successful examples of foreign experience in providing state guarantee support to agri-
cultural enterprises. The scientist makes the conclusions about the necessity of creation of 
proper specialized institutional and legal support for the provision of state guarantees for 
the implementation of credit obligations by agricultural enterprises. There is a thesis about 
the necessity of assigning functions to provide farmers with state guarantee support to a 
special state credit agent in the article. The author proves a need to organize the State Agrar-
ian Bank for the maximum effective provision of systemic state credit support. It is neces-
sary to assign to this special state agent the functions of carrying out all preparatory actions, 
risk assessment, conclusion of warranty contracts and collection of debts. The author proves 
that the amount of money allocated for providing state guarantee support in agriculture 
provided separately from funds aimed at guaranteeing obligations in other areas.

Key words: state support of agriculture, state guarantees, lending to agriculture

Актуальність проблеми. Проблеми сільського господарства України породжені 
недоступністю дешевого і стабільного кредитування. Одним із ефективних напрямів 
державної кредитної підтримки сільського господарства є забезпечення агрокредит-
них зобов’язань шляхом надання державних гарантій. Така форма фінансової під-
тримки підприємств застосовується органами державної влади з метою розширення 
доступу підприємств до боргового фінансування, якщо вони не можуть отримати кре-
дити на ринкових умовах [1, с. 57]. Проте цей різновид державної підтримки в Україні 
не розвинений належним чином, а законодавчі засади його здійснення не є доско-
налими. Науковий інтерес представляють питання правової природи державних га-
рантій, інституційно-правове забезпечення їх надання, місце гарантійної підтримки 
в системі агропротекційних механізмів сучасної України.

Аналіз стану досліджень. Правові проблеми надання державних гарантій досліджу-
вали у своїх працях такі вчені, як С.М. Андросов, О.Р. Гофман, О.П. Загнітко, Н.А. За-
йцева, І.О. Лютий, О.П. Подцерковний та інші науковці. Однак шляхи вдосконалення та 
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використання правового механізму державних гарантій як державної кредитної підтрим-
ки сільського господарства не були предметом спеціалізованих наукових досліджень.

Тому метою статті є виявлення правових проблем державної гарантійної підтрим-
ки сільськогосподарських підприємств, а також формулювання шляхів законодавчо-
го вдосконалення надання такої підтримки.

Виклад основного матеріалу. Із позицій агропротекційного права, державні га-
рантії є різновидом державної підтримки кредитування сільського господарства, хоча 
спеціалізоване аграрне законодавство у цій сфері дуже обмежене. Наразі порядок на-
дання державних гарантій регламентують Бюджетний кодекс України [2], закони про 
Державний бюджет на відповідний рік тощо, тобто акти, які належать до бюджетного 
права. Однак при цьому, як вдало зазначають у літературі, відносини, які виникають 
між кредитором і сувереном як гарантом, за змістом схожі до відносин фінансової 
гарантії, врегульованої ЦК та ГК України, тобто не є суто бюджетними відносинами 
[3, с. 60]. За загальним правилом, відповідно до ст. 560 ЦК України за гарантією банк, 
інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором 
(бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку [4]. Однак, не-
зважаючи на свою назву, державна гарантія не є гарантією у розумінні ЦК України, 
адже фінансовими установами не є ані Кабінет Міністрів України, ані інші суб’єкти, 
вповноважені законом надавати гарантії від імені держави. Оскільки законом можуть 
бути передбачені інші види забезпечення виконання зобов’язань (ч. 2 ст. 546 ЦК), сис-
тематичне правозастосування вимагає визнати державну гарантію саме іншим видом 
забезпечення, а не видом цивільно-правової гарантії [3, с. 61]. Досліджуючи інститут 
державних гарантій на дисертаційному рівні, О.Р. Гофман сформулював визначення 
поняття державної гарантії як письмового, строкового, платного, грошового зобов’я-
зання держави Україна щодо виконання гарантованого зобов’язання перед кредито-
ром, за умови прострочення його виконання боржником у порядку, встановленому 
законом та договором, що виникає на конкурсній основі, внаслідок прийняття відпо-
відного акта Кабінету Міністрів України, в межах, за рахунок і за напрямами, визна-
ченими Законом «Про Державний бюджет України» [5, с. 5].

В аспекті державної підтримки сільського господарства найбільший інтерес викли-
кають відносини гарантування державою виконання кредитних зобов’язань сільсько-
господарських підприємств. Досвід надання такої підтримки в Україні досить супере-
чливий та вимагає більш детального аналізу.

На перших етапах формування ринкових відносин в Україні (в 1990-х роках) було 
нагромаджено переважно негативний досвід надання державних гарантій: «кредити 
під гарантії уряду були такою ж виразкою української економіки, як бартер, взаємоза-
ліки та хронічна бюджетна заборгованість» [6]. У кінці 90-х років ХХ ст. набула поши-
рення практика надання державних гарантій для забезпечення кредитних відносин 
великих сільськогосподарських підприємств з іноземними банками. Так, були видана 
низка постанов Кабінету Міністрів України [7-10], якими підтверджувалося гаранту-
вання державою повернення кредитів, наданих іноземними банками вітчизняним 
підприємствам під закупівлю іноземної сільськогосподарської техніки та організацію 
її спільного виробництва в Україні.

Проте надання державної гарантійної підтримки відбувалося в умовах практичної 
відсутності належного законодавства у цій сфері. Це призвело до того, що державні ви-
трати на виконання своїх гарантійних зобов’язань набули загрозливо значних розмірів. 
Уже традиційно постфактум, тобто після виявлення низки проблем, нормотворець на-
магався виправити законодавчі прогалини з метою врегулювання цих відносин. Це про-
явилося у низці нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення повернення 
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вже утворених боргів державі та запобігання їх появі у майбутньому [11-14]. Так, для вре-
гулювання умов повернення боргів для деяких позичальників було передбачено прове-
дення реструктуризації заборгованості [15]. Використовувалися і більш жорсткі методи 
впливу. Наприклад, щодо тих боржників, які на встановлену дату внесли менше 40% від 
необхідної плати, застосовувалося вилучення наданої їм сільськогосподарської техніки 
компанії «Кейс Корпорейшн», закупленої за кошти іноземних кредитів, залучених під 
державні гарантії, з подальшим її переданням користувачам, які мають досвід викори-
стання цієї техніки, за умови відсутності заборгованості з розрахунків за неї та можливо-
сті забезпечення ними виконання своїх зобов’язань заставою ліквідного майна [16].

Для характеристики тогочасної державної підтримки сільського господарства шля-
хом надання державних гарантій дуже показовою є постанова Кабінету Міністрів 
України «Про стан відшкодування у 2000 році витрат державного бюджету на вико-
нання державою гарантійних та кредитних зобов’язань за іноземними кредитами» 
від 18 травня 2001 року № 544. У цьому нормативно-правовому акті зазначено, що на 
1 січня 2001 року прострочена заборгованість перед державним бюджетом, яка вини-
кла внаслідок невиконання суб’єктами господарської діяльності зобов’язань за іно-
земними кредитами, становила 987 млн. доларів США, зокрема за кредитами, спря-
мованими на задоволення потреб АПК, – 419 млн. доларів США (42%) [17].

Кабінет Міністрів України для повернення боргів використовував різні способи, зо-
крема уповноважував різних осіб здійснювати необхідні дії для повернення боргів. Серед 
таких уповноважених була зазначена НАК «Украгролізинг». Повернуті кошти спрямову-
валися на придбання сільськогосподарської техніки. Ці відносини регулювалися розпоря-
дженням та щорічними постановами Кабінету Міністрів України протягом 2001–2004 ро-
ків [18-21]. Згодом було апробовано ідею продажу прав вимоги за боргами, які прострочені 
більше ніж на три роки за кредитами, залученими під державні гарантії. Як варіант рес-
труктуризації заборгованості, який ураховував аграрну специфіку відносин, можна роз-
глядати практику зарахування вартості поставленої сільськогосподарської продукції за 
рахунок погашення простроченої заборгованості за державними гарантіями [22].

Загалом, проблеми, які виникли з наданням державної гарантійної підтримки, на 
наш погляд, зумовлені відсутністю ефективного і дієвого законодавства. Здійснення 
гарантійної підтримки без належної нормативно-правової основи породило необхід-
ність протягом тривалого часу екстрено ліквідовувати утворені значні суми забор-
гованостей та знімати навантаження з державного бюджету. Про серйозність ситуа-
ції, яка склалася на початку 2000-х щодо державної гарантійної підтримки, говорять, 
утворення тимчасової слідчої комісії для з’ясування причин утворення заборговано-
сті, а також спеціальної робочої групи з питань погашення простроченої заборгова-
ності за кредитами, залученими державою або під державні гарантії.

Негативний досвід державного гарантування кредитних зобов’язань призвів до 
того, що подальше надання гарантій було істотно обмежене Концепцією державної 
боргової політики на 2001–2004 рр. та дозволялося лише за пільговими позиками від 
міжнародних фінансових організацій [3, с. 59]. Наразі відносини щодо надання дер-
жавних гарантій за кредитними зобов’язаннями вже врегульовані більш досконало 
[2; 24], однак усе ж неспеціалізовано.

Той факт, що підприємства АПК виявилися найбільшими боржниками перед 
державою, теж зумовлений неврахуванням аграрної специфіки під час норматив-
но-правового та договірного забезпечення кредитних відносин. На наш погляд, мож-
ливості державної гарантійної підтримки сільськогосподарських підприємств хоча 
і досить значні, однак дещо дискредитовані невмілим та неефективним використан-
ням таких можливостей в умовах відсутності спеціального законодавства. Існує потреба 
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у запровадженні в агропротекційне законодавство спеціальних норм щодо порядку 
надання державної гарантійної підтримки для забезпечення стабільного розвитку 
кредитування сільського господарства. Насправді, за умов правильної організації такої 
підтримки, вона є вигідною і для аграріїв, і для держави. Сільськогосподарським під-
приємствам вигідно мати у ролі гаранта державу, оскільки це підвищує шанси на кре-
дит. Водночас гарантійні відносини для держави не є обтяжливими за умов контролю 
над обсягами гарантованих зобов’язань і належної оцінки ступеня ризиковості.

Відповідно до ст. 17 БК України, державні (місцеві) гарантії надаються на умовах 
платності, строковості, а також забезпечення виконання зобов’язань у спосіб, перед-
бачений законом [2]. Отже, особливістю державної гарантійної підтримки є її плат-
ність. Наприклад, постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо залу-
чення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних 
гарантій» від 11 липня 2001 р. № 787 установлювався розмір плати за надання держав-
ної гарантії у розмірі 1% річних суми наданої гарантії [24], а постановою Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження Порядку встановлення розміру плати за надання 
кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій» від 17 березня 2011 р. 
№ 256 передбачено не фіксований розмір плати, а запропоновано три альтернативні 
методи розрахунку [25]. У зв’язку зі стимулювальним характером державної гарантії 
як засобу впливу на економіку, О.Р. Гофман слушно пропонує встановити винагороду 
за виконання гарантійних зобов’язань (розмір такої винагороди не повинен переви-
щувати 0,5% річних від суми непогашеного перед державою гарантованого зобов’я-
зання) з моменту виконання гарантій Уряду, замість передбаченої сьогодні плати за 
надання державної гарантії з моменту її надання [5, с. 5].

Отже, застосування правового механізму гарантії в ролі забезпечення виконання 
аграрно-кредитних зобов’язань має значний, але не реалізований агропротекційний 
потенціал. Ми переконані, що розвиток цих відносин лежить у площині інституційного 
забезпечення кредитної підтримки сільського господарства. Зарубіжний досвід демон-
струє цікаві організаційно-правові форми надання гарантійної підтримки. Наприклад, 
у Нідерландах велике значення для розвитку кредитних відносин в аграрному секто-
рі економіки країни відіграє Гарантійний фонд, створений Міністерством сільського 
господарства, який дає змогу фермерам, що ефективно працюють, одержати додаткове 
забезпечення одержаних кредитів у вигляді державних гарантій своєчасного повернен-
ня. Кошти цього фонду використовуються також для часткового повернення кредитів із 
метою їх заохочення розширення господарства, а також реалізації інших господарських 
планів. Аналогічні Гарантійні фонди створені і в багатьох інших країнах – США, Ні-
меччині, Угорщині, Франції, Канаді, Румунії, Болгарії, Польщі, Словаччині, Чехії, кра-
їнах Прибалтики та інших державах [26]. Наприклад, угорський Сільський кредитний 
гарантійний фонд, створений у 1991 році, на думку експертів, є найбільш успішним та 
ефективним серед таких фінансових структур Європи. Фонд забезпечує гарантіями пе-
реважно малі та середні підприємства для отримання середньострокових та довгостро-
кових кредитів тільки через банківські установи, які є членами фонду. Банкам вигідно 
співпрацювати з фондом через те, що вони можуть пропонувати додаткові послуги своїм 
клієнтам, зменшувати ризики кредитних операцій через покриття Фондом за короткий 
період половину витрат за кредитом, які можуть за інших обставин стягуватися через 
інші стандартні процедури погашення заборгованості роками [27, с. 84]. Такий варіант 
заслуговує додаткового осмислення з метою пристосування до умов вітчизняних реалій.

Науковці, аналізуючи агропротекційний потенціал гарантійних фондів, ука-
зують на те, що такі фонди можуть бути ефективними як на державному, так і на 
регіональному рівнях, адже суттєво активізують кредитування сільського господарства. 
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Учені пропонують надавати державні гарантії за агрокредитними зобов’язаннями за 
умови, що як забезпечення виконання гарантійного зобов’язання принципал (борж-
ник) запропонує свою земельну ділянку. Додатковим позитивним аспектом від такого 
кроку зазначається одержання державою реального важелю контролю ринку земель-
них ресурсів [28]. У Білорусі широке використання державних гарантій як різновиду 
забезпечення агрокредитування свого часу навіть викликало проблему: банки почали 
відмовляти у наданні кредиту в разі відсутності гарантування уряду, незважаючи на на-
явність інших реальних шляхів забезпечення [29, с. 505]. Тобто роль інституту держав-
них гарантій суттєво відрізняється у різних кранах. У нашій країні інструмент держав-
них гарантій уже майже традиційно застосовується за іншим, ніж у світовій практиці, 
призначенням [1]. Аналіз практики надання державних гарантій свідчить, що у бага-
тьох випадках цей механізм в Україні використовувався як спрощений спосіб розв’язан-
ня проблем нестачі фінансових ресурсів у багатьох державних корпорацій [30].

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна зробити висновки про необ-
хідність утворення належного спеціалізованого інституційно-правового забезпечення 
надання державних гарантій виконання кредитних зобов’язань сільськогосподарськи-
ми підприємствами. Для максимально ефективного надання системної державної кре-
дитної підтримки існує потреба в організації Державного аграрного банку, до завдань 
якого має входити здійснення державної гарантійної підтримки у сільському госпо-
дарстві. Саме на Державний аграрний банк мають покладатися функції із виконання 
усіх підготовчих дій, оцінки ризиків, укладення гарантійних договорів та стягнення 
заборгованостей. При цьому ми переконані, що обсяг коштів, виділений на цілі на-
дання державної гарантійної підтримки у сільському господарстві, має бути передба-
чений окремо від коштів, що спрямовані на гарантування зобов’язань у інших сферах.
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ПРОБЛЕМИ УКЛАДЕННЯ ПРАВОЧИНІВ  
ІЗ ВАДАМИ ВОЛІ ПРЕДСТАВНИКОМ

Лавріненко Ігор Анатолійович,
юрист

У статті автор розглядає питання можливості укладення правочинів із вадами волі 
представником.

Основна увага приділяється питанню наявності самостійної волі у представника 
для укладення правочину. 

Розглянувши проблему, пов’язану з волею представника, автор зазначає, що не у всіх 
випадках довіритель знає, який саме правочин та безпосередньо з ким він бажає укласти. 
Саме для цього і звертаються до професіоналів у певній галузі знань, які, використову-
ючи свої вміння та досвід, і укладають потрібний правочин (цю тенденцію ми яскраво 
можемо спостерігати на первісному ринку нерухомості, ринку цінних паперів тощо). 
По-друге, автор зазначає, що коли функція представника обмежується лише переда-
чею волі довірителя, то тоді з якою метою видачу довіреності в юридичній літературі 
розглядають як фідуціарний правочин (правочин з особливо довірчими відносинами). 
Якщо ж представник – лише «орган чужої волі», до чого ж тоді особливі довірчі відноси-
ни, якщо апріорі він не має права внести нічого «свого» у процес вчинення правочину.

Автор доходить висновку, що коли представник є лише виразником (органом) чу-
жої волі, то необхідність у фідуціарності відносин цілком відпадає, що суперечить 
теорії представлення. 

Розглянувши різні підходи до питання волі представника під час здійснення пра-
вочину, автор підсумовує, що представник має незалежну волю для здійснення право-
чину. Як і воля довірителя, ця воля може бути результатом незаконних зусиль із боку 
іншої сторони договору або третіх сторін. Тобто його воля також може мати недоліки, 
які можуть слугувати справжньою підставою для звернення до суду з вимогою ви-
знання угоди недійсною.

Загалом, досліджено та проаналізовано думки різних учених із цього питання. Ви-
значено наявність самостійної волі представника під час укладання правочину.

Ключові слова: представництво, довіритель, представник, правочин, воля.

PROBLEMS OF THE CONCLUSION OF DEALS  
WITH DEFECT OF VOLITION BY A REPRESENTATIVE

Lavrinenko Ihor Anatoliiovych,
Lawyer

In the article the author considers issue of the possibility of concluding by the represen-
tative transactions with defects of will.

The main attention is paid to the issue of the presence of a representative of the indepen-
dent will to conclude a transaction.

After considering the problem, related to the will of the representative, the author notes 
that not in all cases, the principal knows exactly which deal directly with whom he wants 
to get laid. It is for this and are turning to professionals in a particular field of knowledge, 
which, using their skills and experience, and placed the right deal (this trend we can vividly 
see in the original real estate market, securities market, etc.). Secondly, the author notes that, 
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if the representative is only limited to the transfer of the will of the principal, then for what 
purpose issuing powers of Attorney in the legal literature considering as fìdutsiary deal 
(deal with trust relationships). If a representative of the “authority of someone else’s will”, 
then the special trust relationship if it has no a priori right to make anything to “own” the 
process of making a deal.

The author comes to the conclusion that if the representative is only an expression (body 
of) someone else’s will, then the need for fìdutsiary relations completely eliminates, which 
is contrary to the theory of representation.

Examining a variety of approaches to the question of the will of the representative when 
making a transaction, the author comes to the conclusion that the person of the represen-
tative has an independent will to conclude a transaction. This will likewise with the will of 
the principal can be illegal efforts from the side of other party of a contract or third-parties. 
That is, his will also be able to have the defects that will be a real reason for going to court 
to demand the recognition of the transaction null and void.

In whole, different opinions of the scientists are researching and analyzing from this 
matter. It was determined the presence of self-dependent will of representative at the con-
cluding of transaction.

Key words: representation, principal, representative, transaction, will.

Укладення та виконання правочинів у цивільному обороті розглядається як пози-
тивне та бажане явище, оскільки таким чином особи набувають тих прав та несуть ті 
обов’язки, на встановлення яких була спрямована їхня воля. За загальним правилом, 
особа самостійно її формулює, визначаючи ціль (предмет) своїх дій. Звичайно, це 
нормальний стан речей, але інколи можуть виникнути обставини, які унеможливлю-
ють самостійне вчинення особою того чи іншого правочину. Через такі обставини, 
які можуть мати об’єктивний характер (перебування у відрядженні, тривала хвороба, 
яка заважає вчинити правочин, інші причини), особа позбавлена можливості вчинити 
правочин, здійснення якого потребують її інтереси.

Питанням, пов’язаним з укладенням правочинів за допомогою представників, у різ-
ний час приділяли увагу такі визначні науковці минулого та сучасності, як: Ю. Барон, 
М. Брагінський, Б. Віндшейд, Г. Пухта, Н. Нерсесов, Р. Халфіна та багато інших. Ре-
зультати їхніх досліджень мають велике теоретичне та практичне значення, однак не 
повною мірою висвітлюють всі проблемні аспекти. Одним із таких аспектів є питання 
можливості укладення правочинів із вадами волі через представника.

Отже, метою статті є дослідження проблеми наявності самостійної волі у представ-
ника та факту укладення ним правочину з вадою волі.

На думку М. Брагінського, проблема волі у правочині набуває великого значення 
не тільки під час тлумачення, але і стосовно інших питань, і, передусім, пов’язаних із 
підставами для визнання правочинів (договорів) недійсними, а також із практикою 
укладення договорів через представників, що широко використовується [1, c. 168-169].

Представництво як окремий інститут цивільного права виникає там, де існує роз-
винений цивільний оборот. Особа вже не може задовольняти потреби самостійно, їй 
доводиться звертатися до інших суб’єктів права. Осіб, які діють від імені іншої особи 
та в її інтересах, прийнято називати представниками, а відповідне відношення – пред-
ставницьким. Згідно із ч. 1 ст. 237 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України, представ-
ництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має 
право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

У літературі вказується на штучність конструкції представництва, оскільки згідно 
з нею всіх прав і обов’язків із правочину, укладеного представником, набуває не він, 
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а інша особа – довіритель [2, c. 78; 3, c. 144]. Але щоби довіритель набув цих прав, спо-
чатку йому необхідно уповноважити іншу особу на вчинення відповідних правових 
дій (укладення правочину). Це можна здійснити, наприклад, на підставі договору, 
видавши довіреність. Видача довіреності за своєю юридичною природою є односто-
роннім правочином. У відносинах із третіми особами представник юридично заміняє 
свого довірителя в питанні укладення, зміни, припинення правочину, а не стає поруч 
із ним (ситуація фактичного співучасника). Так, Б. Віндшейд і Ю. Барон під юридич-
ною категорією «представництво» об’єднують представництво у волевиявленні та 
представництво у волі [4, c. 162-163; 5, c. 148]. Під представництвом у «волевиявлен-
ні» зазначені автори розуміють випадки, коли особа, якої безпосередньо стосується 
правочин, самостійно визначає її умови, контрагента та здійснює своє волевиявлення 
за допомогою іншої особи, яка слугує органом для передачі волі третій особі. Ста-
тус такої особи не відрізняється від поштового голуба, дресированого собаки, тобто 
від неї в такому разі нічого не залежить, вона не може отримувати від контрагента 
свого довірителя акцепту на вчинення правочину, оскільки це є вже укладенням 
правочину. Вона може лише передати умови без права прийняття зворотної оферти 
первісного оферента на вчинення правочину. Така особа в юридичній літературі 
дістала назву «нунцій», або «повірений» [2, c. 36]. Для неї не встановлено того жор-
сткого переліку вимог, які необхідні для представника, тому що нунцій може бути й 
особою недієздатною, малолітньою, виходячи з наведених вище міркувань. Б. Вінд-
шейд слушно зазначає, що в широкому розумінні і нунцій є особою представника, 
але справжнім представником можна вважати особу, яка здійснює «представництво 
у волі» [4, c. 164]. З ним погоджуються Ю. Барон і решта представників класичної 
школи цивільного права. Так, Н. Нерсесов зазначав, що фактичні співучасники лише 
спрямовують волю принципала, єдиного суб’єкта правочину; тобто фактичний спі-
вучасник передає, виконує тільки чужу волю, а не свою власну. Однак представник 
укладає правочин сам, тобто виражає свою власну волю, яка спричиняє юридичні 
наслідки для принципала [2, c. 31]. М. Дювернуа, цілком підтримуючи цю позицію, 
зазначав, що той, хто особисто сприяє суб’єкту правочину, виражає свою волю як 
необхідний, утворюючий склад правочину [6, c. 858]. З такими висновками важко 
не погодитися. Різниця між видами «представництва» полягає у тому, що від особи 
представника у «волевиявленні» нічого не залежить, його воля не стає складником 
учиненого правочину, на відміну від особи «представника у волі». Тому можемо чітко 
провести демаркаційну лінію між цими суб’єктами, оскільки саме від справжнього 
представника залежить, чи буде вчиненим конкретний правочин. Але яка ж тоді 
роль довірителя у вчиненому правочині?

Варто зазначити, що довіритель уповноважує іншу особу, створює юридичну мож-
ливість для вчинення правочину останнім. Але, за влучним висловом Н. Нерсесова, 
повноваження вказує тільки на можливість вчинення представником певних юридич-
них дій, але не на їх виконання. Необхідність розмежування цих двох моментів має 
велике практичне значення [2, c. 76]. Ю. Барон щодо цього зазначив, що представник 
зазвичай отримує інструкцію. Такий представник виражає не чужу волю, а власну, яку 
він сформував і яку повинен визнати довіритель; видача довіреності суті справи не 
змінює, тому що принципал спрямував на правочин свій намір, рішення ж ухвалено 
представником [5, c. 149-150]. З указаними твердженнями погоджується В. Хвостов, який, 
однак, зазначає, що представник зв’язаний наданими інструкціями, але ці інструкції 
лише обмежують його волю, установлюють ті межі, у яких його воля буде обов’язкова 
для принципала; але, укладаючи правочин, представник у будь-якому разі сам виражає 
волю [7, c. 160]. Отже, довіритель створює передумови для вчинення правочину своїм 
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представником шляхом видачі довіреності, якою надається суб’єктивне цивільне право 
діяти від імені іншого суб’єкта права.

Проте в літературі трапляються і протилежні думки стосовно наявності самостій-
ної волі представника для укладення правочину. Так, Р. Халфіна зазначала, що воля 
представника безпосередньо спрямована не на створення тих правових наслідків, які 
пов’язані з учинюваним ним договором, а на те, щоби реалізувати волю довірителя, 
для якого і виникають права й обов’язки з договору [8, c. 67]. Цієї позиції дотримується 
Л. Шаповал, яка приєднується до думки цього науковця без змістовних на те аргумен-
тувань [9, c. 110]. Також прихильником цієї доктрини можна назвати Н. Шестакову, яка 
у своїй монографії «Недействительность сделок», розглядаючи проблематику недійс-
ності правочину, учиненого під впливом зловмисної домовленості представника однієї 
особи з іншою стороною, зазначає, що воля довірителя, яку повинен передати і вирази-
ти у правочині представник, підмінюється волею представника [10, c. 63]. Аналізуючи 
вищенаведені висловлювання, не можна не побачити, що, по-перше, далеко не в усіх 
випадках довіритель знає, який саме правочин та безпосередньо з ким він бажає укласти. 
Саме для цього і звертаються до професіоналів у певній галузі знань, які, використову-
ючи свої вміння та досвід, і укладають потрібний правочин (цю тенденцію ми яскраво 
можемо спостерігати на первісному ринку нерухомості, ринку цінних паперів тощо). 
По-друге, якщо функція представника обмежується лише передачею волі довірителя, 
то тоді чому видачу довіреності в юридичній літературі розглядають як фідуціарний 
правочин (правочин з особливо довірчими відносинами). Якщо ж представник – лише 
«орган чужої волі», до чого ж тоді особливі довірчі відносини, якщо він не має апріорі 
права внести нічого «свого» у процес учинення правочину. Висновок очевидний: якщо 
представник є лише виразником (орган) чужої волі, тоді необхідність у фідуціарності 
відносин відпадає. Звичайно, висновок про нефідуціарність відносин представництва 
не відповідає дійсності. Отже, концепція «відсутності самостійної волі представника» на 
укладення правочину не може бути визнана прийнятною на підставі запропонованих 
авторами цієї концепції аргументів та потребує додаткового наукового аргументування.

Якщо ж представник під час укладення правочину володіє самостійною волею, то 
така воля також може мати вади у її формуванні або вираженні. Щодо цього Н. Нер-
сесов зазначав, що дійсність правочину, тобто формальні умови, які вимагаються для 
цього, як-от: вільна воля, її вираження, відповідність вираження волі, обговорюються 
з особою представника як справжнього контрагента правочину [2, c. 38]. З таким твер-
дженням солідарний і Б. Віндшейд, який зазначав, що під час обговорення дійсності 
і сили вираженої волі повинна бути звернена увага не на особу довірителя, а на особу 
представника [4, c. 167]. Так, наприклад, Л. Загурський, аналізуючи проблему вади волі 
у представника, виділяє три її підстави, серед яких істотна помилка, обман та насиль-
ство [11, c. 335-338]. На помилку як найпоширенішу ваду волі вказував також Д. Грімм, 
за словами якого, питання про невідповідність між волею і її вираженням розділяється 
з погляду, що правочини укладаються представником. Помилка принципала сама со-
бою не має значення [12, c. 119]. Найвидатніший представник теорії представництва 
Н. Нерсесов теж виділяв серед вад волі представника саме помилку, обман та насильство. 
Він зазначає, що омана (помилка) представника стосовно істотних пунктів вчинюва-
ного ним правочину дає право принципалу оспорювати дійсність такого правочину, 
незважаючи на те, що він не був під впливом помилки [2, c. 81]. Нині подібної думки 
дотримується М. Брагінський, який наводить приклад з купівлею будинку. На думку 
цього автора, якщо довіритель уповноважив представника на купівлю будинку, але 
останній вважає, що купує цегляний будинок, який насправді є таким, що лише об-
кладений цеглою, то довірителеві належить право оспорювати такий правочин на тій 
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підставі, що представник діяв під впливом істотної помилки [1, c. 174]. З наведеними 
твердженнями варто погодитися, тому що представник володіє самостійною волею. 
Стосовно обману та насильства Н. Нерсесов зазначав, що коли представник, укладаючи 
юридичний акт, зазнає насильства або обману, то довірителеві надається право оспо-
рювати дійсність такого акту, незважаючи на те, що зазначені обставини не стосувалися 
його особи [2, c. 81]. Варто зауважити, що насильство й обман, безумовно, належать до 
протиправних по своїй природі дій, тому немає жодних об’єктивних підстав для того, 
щоби не враховувати їх під час розгляду дійсності правочину, навіть якщо останній 
укладений через представника, особливо зважаючи на ту обставину, що така особа 
в юридичному значенні не «стає поруч» із довірителем, а замінює його у відповідно-
му правовому відношенні. Існує, звичайно, і зворотний бік ситуації: якщо третя особа 
під час укладення правочину зазнала насильства або обману з боку представника, то 
вона юридично набуває права на звернення до суду з вимогою про анулювання сили 
укладеного таким чином правочину. Якщо представник не мав би самостійної волі, 
то тоді третя особа не змогла б захистити свої права, тому що довіритель не вводив її 
в оману та не застосовував до неї безпосередньо насильства, оскільки, згідно із чинним 
законодавством, неможливо уповноважити особу на здійснення протиправних дій.

Але, як відомо, правочини із вадами волі не обмежуються лише тими, які вчинені 
під впливом помилки, обману або насильства. До цієї групи також варто віднести ті, які 
особа вчинила, коли не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати 
ними; правочин, учинений під впливом зловмисної домовленості представника однієї 
сторони з іншою стороною, та кабальний правочин. Зрозуміло, що особа представника 
може перебувати у стані, у якому вона не усвідомлює значення власних дій та (або) не 
може керувати ними. Правочин, який таким чином укладений, на мою думку, може 
бути визнаний судовим порядком недійсним за заявою довірителя представника, 
оскільки безпосередньо права й обов’язки з нього набуває він. Що стосується правочину, 
укладеного представником під впливом зловмисної домовленості з іншою стороною, 
то в разі визнання за представником самостійної волі для укладення правочину, такий 
правочин не входить до групи правочинів із вадами волі. Суть представництва саме 
і полягає у тому, що представник повинен діяти від імені та в інтересах свого довіри-
теля, а не за волею останнього, що вже зазначалося вище. Порушуючи свій обов’язок 
діяти в інтересах свого довірителя, тобто усвідомлюючи потреби останнього, але не 
діючи відповідним чином, він не виконує своєї функції – забезпечення інтересів ін-
шого суб’єкта цивільного обороту. Це і є підставою для звернення до суду довірителя 
з вимогою про визнання правочину недійсний як учиненого під впливом зловмисної 
домовленості його представника з іншою стороною. Проте, зважаючи на ту обставину, 
що воля особи, яка мала б захищати інтереси іншої особи – свого довірителя, діє всупереч 
цим вимогам, усупереч нормальному перебігу подій, спричиняє збитки довірителеві, 
останньому надається право на звернення до суду, а такий правочин у літературі за-
гальновизнано вважається правочином із вадами волі та розглядається разом з іншими.

Залишається з’ясувати ситуацію, яка складається навколо питання укладення кабаль-
ного для довірителя правочину представником. У такому разі особа представника може 
діяти згідно з усіма визнаними юридичними канонами: усвідомлювати потреби свого 
довірителя та відповідним чином реагувати на них. До представника з боку довірите-
ля не може бути жодних претензій, а також і до третьої особи, яка діяла добросовісно. 
Юридично неможливо також визнати те, що сам представник, володіючи самостійною 
волею, може укласти правочин під впливом тяжких обставин.

Загальновідомо, що правові наслідки із правочину виникають у довірителя, 
у якого лише і можуть бути наявні тяжкі обставини, оскільки цей вид правочину 
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саме й укладається з тією метою, щоби нівелювати або ж максимально знизити не-
гативний вплив таких обставин. Якщо ж воля особи (представника), який укладає 
правочин, відповідає волевиявленню, до того ж у нього відсутня будь-яка можли-
вість для наявності тяжких обставин, тоді яким чином анулювати юридичну силу 
вчиненого правочину? Адже одразу зрозуміло, що такий правочин є кабальним 
для довірителя, який лише уповноважив особу на здійснення правочину, але сам 
у процесі його укладення участі не брав. Однозначно можна зазначити, що цей вид 
правочину є винятком із загального правила волі представника, і його неможливо 
визнати недійсним на тій підставі, що воля особи, яка укладає правочин, не відпові-
дає її волевиявленню. У такому разі необхідно констатувати правову незахищеність 
довірителя, для якого настають украй невигідні наслідки вчиненого правочину. 
Цього, звичайно, допустити ми не можемо.

Як відомо, видача довіреності на здійснення тієї чи іншої юридично значущої дії 
розглядається як односторонній правочин. Н. Нерсесов писав, що воля принципала 
(довірителя) може бути взята до уваги лише за обговорення дійсності представниць-
кого повноваження [2, c. 81]. Отже, якщо визнати видачу довіреності як односторонній 
правочин під кутом вчинення кабального правочину, тоді представник уважається 
таким, що діяв без відповідних на те правових повноважень. Загалом із такою думкою 
погоджується М. Брагінський, який зазначає позицію А. Гордона стосовно диференціації 
між укладеним договором із третьою особою представником та таким односторонньо 
уповноважуючим актом, як видача довіреності. М. Брагінський щодо цього пише, що 
вади волі представника перетворюють основний правочин на недійсний, із зазначе-
ними для такого випадку у главі ЦК наслідками. Вади волі довірителя призводять до 
неможливості виникнення договору між довірителем і третьою особою [1, c. 175].

Отже, довіритель може захистити свої права, які можуть суттєво постраждати внаслі-
док учинення такого правочину представником. Але необхідно також пам’ятати про те, 
що третій особі має бути достеменно відомо, що сторона правочину перебуває у вкрай 
тяжкому становищі, та вона має бажати цим скористатися. Без цієї умови довіритель не 
зможе анулювати чинність основного правочину навіть тоді, коли суд визнає видачу 
довіреності здійсненою поза його волею.

У підсумку зазначимо, що особа представника володіє самостійною волею для 
укладення правочину. Вона, аналогічно з волею особи довірителя, може піддаватися 
неправомірному впливові з боку контрагента за основним правочином або інших осіб. 
Тобто його воля також здатна мати вади, що буде безумовною підставою для звернення 
до суду з вимогою про визнання правочину недійсним. Звичайно, досліджені питання 
в науці є дискусійними та потребують додаткового ґрунтовного вивчення для встанов-
лення істини, яка народжується шляхом практичної апробації.
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ДОБРОВІЛЬНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА УМОВА  
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У статті дослідженно добровільність як визначальну умову дійсності шлюбу. Ви-
явлено, що як в Україні, так і в Європі поширене насильство в сім’ї, трапляються ви-
падки примушування до вступу у шлюб. Досліджено норми міжнародних актів, що 
встановлюють принцип добровільності шлюбу. З’ясовано, що норми Сімейного ко-
дексу й останні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України спрямовані на гарантування добровільності шлюбу.

Досліджено заходи, які запроваджуються в закордонних державах щодо гаран-
тування недопущення примусових шлюбів. Проаналізовано ознаки примусового 
шлюбу. Обґрунтовано думку, що добровільність шлюбу передбачає вільну, повну й 
усвідомлену згоду на шлюб як жінки, так і чоловіка. Досліджено правові наслідки 
відсутності вільної згоди під час укладення шлюбу. Проаналізовано судову практику 
України у справах щодо визнання шлюбу недійсним на підставі відсутності вільної та 
усвідомленої згоди. Виявлено, що в англійській судовій практиці під час вирішення, 
чи є шлюб примусовим, ураховується, що: особа повинна достатньо боятися усуну-
ти джерело страху; страх повинен бути розумним у світлі обставин; страх виникає 
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внаслідок зовнішніх обставин, за які сторона не відповідає сама. Установлено, що ди-
тячі шлюби прирівнюються до примусових, оскільки дитина, що дає згоду, не є до-
статньо інформованою. Проаналізовано судову практику закордонних держав щодо 
визнання організованих шлюбів примусовими. Обґрунтовано думку, що добровіль-
ність шлюбу є триваючою умовою, тобто має вирішальне значення не тільки під час 
укладення шлюбу, але і протягом усього періоду його дії. 

Обґрунтовано доцільність ратифікації Україною Конвенції про згоду на взяття 
шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу і Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Ключові слова: добровільність, шлюб, вільна згода, усвідомлена згода, дитячий 
шлюб.
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The article explores voluntariness as a defining condition for the validity of marriage. It 
was found that both in Ukraine and in Europe there is a widespread violence in the family, 
and there are cases of forced entry into marriage. The norms of international acts establish-
ing the principle of voluntary marriage are investigated. It was established that the norms 
of the Family Code and the recent changes to the Criminal and Criminal Procedural Codes 
of Ukraine are aimed at guaranteeing voluntary marriage.

The measures taken in foreign countries to guarantee the prevention of forced marriages 
are investigated. Signs of compulsory marriage are analyzed. It is substantiated that vol-
untary marriage advances free, complete, informed and informed consent to marry both 
women and men. The legal consequences of the absence of free consent at the conclusion of 
marriage are investigated. The court practice of Ukraine on cases of marriage is invalidated 
on the grounds of the lack of free and informed consent. It has been found that in English 
legal practice, when deciding whether a forced marriage is taken into account, that: a person 
must be sufficiently afraid to eliminate the source of fear; fear must be reasonable in light 
of circumstances; fear arises owing to external circumstances, for which the party does not 
answer itself. It has been established that children’s marriages are considered to be compul-
sory, since the child’s consent is not well-informed. The jurisprudence of foreign states re-
garding the recognition of organized forced marriages has been analyzed. It is substantiated 
that voluntary marriage is a continuing condition, that is, it has a decisive significance not 
only when marriage is entered, but also during the entire period of its action.

The expediency of the ratification by Ukraine of the Convention on consent to marry, 
marriage age and marriage registration and the Council of Europe Convention on the Pre-
vention of Violence against Women and Domestic Violence and the fight against these phe-
nomen a have been substantiated.

Key words: voluntary, marriage, free consent, informed consent, child marriage.
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Україна уклала, проте досі не ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобі-
гання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими яви-
щами. Водночас для імплементації низки положень Стамбульської конвенції в наці-
ональне законодавство 6 грудня 2017 р. ухвалений Закон, що набув чинності 11 січня 
2019 р., яким унесено відповідні зміни до Кримінального та Кримінального проце-
суального кодексів України. Зокрема, розділ III Особливої частини Кримінального 
кодексу (далі – КК) України доповнено ст. 151-2 «Примушування до шлюбу». Вказані 
зміни разом із нормами Сімейного кодексу України спрямовані на гарантування клю-
чового принципу – добровільності шлюбу.

В Україні, як і в Європі, поширене насильство в сім’ї, зокрема щодо жінок, трапля-
ються випадки примушування до вступу у шлюб. Минулого року досить резонансним 
стало рішення суду Великобританії, за яким засуджено жінку до чотирьох із половиною 
років ув’язнення за те, що вона шляхом обману примусила свою 17-річну доньку до 
подорожі в Пакистан, і там її примусили взяти шлюб у 2016 р. [8]. Інформація про при-
мусові шлюби в Німеччині й інших державах Європи так само з’являється періодично 
у пресі. Усе це зумовлює актуальність дослідження принципу добровільності шлюбу.

Поняття й умови укладення шлюбу аналізувалися у працях В. Борисової, Т. Бод-
нар, М. Вербіцької, С. Клименко, Л. Красицької, О. Росоляк, З. Ромовської, С. Шимон, 
О. Явор та ін. Водночас недостатньо досліджено сутність та значення принципу до-
бровільності щодо укладення шлюбу та в сімейних відносинах.

Мета статті – зробити аналіз принципу добровільності як визначальної умови дійс-
ності шлюбу.

Шлюб без вільної згоди спостерігається тоді, коли одного чи обох із наречених 
примушують укласти шлюб під впливом емоційного чи фізичного тиску. Водночас 
укладення шлюбу з корисливих мотивів (майнові інтереси, з метою отримання гро-
мадянства тощо), тобто без наміру створити сім’ю, але з усвідомленої вільної згоди, є 
не примусовим, а фіктивним шлюбом.

Незважаючи на усталену думку про поширеність примусових шлюбів здебільшого 
в азіатських і африканських державах, а також державах Латинської Америки, такі 
випадки все частіше трапляються на теренах Європи, в Україні також.

У Німеччині організацією «Terre des femmes» та фундацією «Lawaez-Stiftung» за 
фінансової підтримки Міністерства у справах сім’ї проведене дослідження, у резуль-
таті якого з’ясовано, що тільки за 2008 р. виявлено понад три з половиною тисячі ви-
падків примусових шлюбів. Третина дівчат, що стали жертвами, ще не досягли навіть 
свого повноліття, безперечно, вони походили з емігрантських родин (найбільший 
відсоток – вихідці з Туреччини, а також із Сербії, Косова, Іраку, Афганістану), проте 
вже народилися в Німеччині та мали німецьке громадянство. Експерти констатували, 
що 58% потерпілих укладали примусовий шлюб через родинні, релігійні традиції, 
фінансові труднощі родини, отримання візи на в’їзд до Німеччини, серед жертв були 
також і хлопці (7%). У Великобританії у 2009 р. зафіксовано приблизно 8 тисяч при-
мусових шлюбів [5]. Водночас ця статистика не відображає всієї ситуації, масштаби 
примусових шлюбів є значно більшими, адже не у всіх випадках жертви звертаються 
по допомогу чи скаржаться на порушення своїх прав.

В Україні відсутня статистика примусових шлюбів, водночас представники громад-
ських організацій та низка дослідників вказують на поширення такого явища серед 
ромського населення [4, с. 87-88]. Досить часто роми укладають шлюби неофіційно 
через ранній вік або відсутність паспортів, і не тільки через примус, але і через фінан-
сові труднощі, що зумовлює подальші негативні наслідки, адже дівчата покидають 
школу і не мають навіть середньої освіти, потерпають від насильства в сім’ї.
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Примусові шлюби визнаються порушенням прав людини не тільки на рівні міжна-
родних договорів, але і національним законодавством багатьох держав. Те, що шлюб 
може бути укладено за умови вільної і повної згоди, передбачено у ст. 16 Загальної 
декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., ст. 23 Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права від 16 грудня 1966 р., ст. 10 Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р., ст. 1 Конвенції про згоду на 
взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу від 10 грудня 1962 р., ст. 16 Кон-
венції Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) про ліквідацію всіх форм дискри-
мінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р. У ст. ст. 32 та 37 Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 
явищам від 11 травня 2011 р. визначено цивільну та кримінальну відповідальність за 
примусовий шлюб.

Із зазначених міжнародних актів Україна досі не ратифікувала Конвенцію про зго-
ду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу і Конвенцію Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 
явищами, які, на нашу думку, потрібно чим швидше ратифікувати.

Загалом положення сімейного законодавства України щодо укладення шлюбу від-
повідають Конвенції про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу, 
за винятком того, що Конвенція, на відміну від національного законодавства, дозво-
ляє укладення шлюбу за відсутності одного з наречених, якщо компетентний орган 
влади впевнився, що для цього є виняткові обставини, і ця особа перед компетентним 
органом влади і визначеним законом порядком виявила згоду і не відкликала її.

Для запобігання примусовим шлюбам у закордонних державах вдаються до різно-
манітних заходів: визнання таких дій злочином (Бельгія, Норвегія, Україна); кримі-
налізації діянь, пов’язаних із примусовими шлюбами (Австралія, Данія, Німеччина); 
підвищення мінімального віку для вступу у шлюб (Габон, Великобританія, Індонезія, 
Норвегія, Швеція, Франція); посилення на законодавчому рівні імміграційної політи-
ки (Данія) тощо [9, с. 2].

Уряд Норвегії опублікував План дій проти примусових шлюбів ще у грудні 1998 р., 
відповідальним за впровадження якого було Міністерство у справах дітей та сім’ї. 
План передбачав різноманітні заходи, спрямовані на недопущення примусових 
шлюбів, зокрема видання інформаційних листівок, надання кризової допомоги, ро-
боту зі школярами, проведення досліджень та налагодження міжнародної співпраці. 
У 2003 р. у Норвегії примусовий шлюб став кримінальним злочином. Крім того, Нор-
вегія першою серед європейських держав на законодавчому рівні визначила, що воз-
з’єднання сім’ї через укладення шлюбу не дозволяється, якщо дружина не має права 
на розлучення [9, с. 25-26].

Отже, визначальною умовою дійсності шлюбу є добровільність, що означає віль-
ну, інформовану й усвідомлену згоду на шлюб як жінки, так і чоловіка. Вільна згода 
чоловіка та жінки під час вступу у шлюб передбачена ст. 51 Конституції України та 
ст. 24 Сімейного кодексу України.

Сімейне законодавство України як гарантію добровільності шлюбу передбачає 
правові наслідки, порушення вказаної фундаментальної засади. Зокрема, за реєстра-
ції шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою, яка з інших причин 
не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, спричиняє ви-
знання такого шлюбу недійсним.

Особи, які мають намір укласти шлюб, повинні заявити про це із власної волі. До-
бровільна згода має бути безумовною. Досліджуючи законодавство Німеччини, на-
уковці зауважують, що заяви не можуть бути зроблені з умовою або із зазначенням 
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терміну [2, с. 67]. С. Клименко, з позицією якого ми погоджуємося, зазначає, що коли 
один із подружжя наводить скасовувальну або відкладальну обставину, згода пере-
творюється на умову, що «є підставою для результативного наслідку від настання або 
ненастання якого буде залежати розвиток відносин» [3, с. 32].

Принцип добровільної згоди передбачає, що згода має бути повною та безумов-
ною, що. Безперечно, не виключає вільної зміни намірів, тобто до моменту реєстрації 
шлюбу кожен із майбутнього подружжя чи обидва можуть змінити рішення і відмо-
витися від його укладення.

Добровільна взаємна згода осіб, що укладають шлюб, є обов’язковою умовою за-
конності та дійсності і церковного шлюбу. Під час вінчання наречених питають, чи 
«зі своєї доброї волі, а не із примусу» вони беруть шлюб, і в разі заяви однієї зі сторін 
про небажання вступити у шлюб священник повинен зупинити церемонію [1, с. 35].

У ст. 40 Сімейного кодексу України конкретизовано випадки, за яких згода на укла-
дення шлюбу не може визнаватися вільною, зокрема тоді, коли в момент реєстрації 
шлюбу один із подружжя страждав на тяжкий психічний розлад, перебував у стані 
алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, унаслідок чого не усвідомлював 
сповна значення своїх дій і (або) не міг керувати ними, або якщо шлюб зареєстровано 
внаслідок фізичного чи психічного насильства.

У судовій практиці України рішення про визнання шлюбу недійсним здебільшого 
ґрунтуються на його фіктивності чи порушенні принципу моногамії. Що стосується 
визнання шлюбів недійсними через відсутність вільної й усвідомленої згоди у зв’язку 
із хворобою, то судова практика різна. Наприклад, у рішенні Устинівського район-
ного суду Кіровоградської області від 25 лютого 2014 р. відмовлено в задоволені по-
зову про визнання шлюбу недійсним на підставі відсутності вільної згоди. Позивач 
обґрунтував заяву тим, що через тяжку хворобу була відсутня усвідомлена згода. Так, 
із 26 червня 2013 р. по15 липня 2013 р. чоловік перебував на стаціонарному лікуванні 
у відділенні інтенсивної терапії Устинівської ЦРЛ із діагнозом «Гіпертонічна хвороба 
III: гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом (26 червня 2013 р.) 
у басейні каротин праворуч, лівобічний геміпарез, гострий період, тяжкий перебіг». 
Шлюб укладений у лікарні 8 липня 2013 р., на підставі показань свідків судом уста-
новлена добровільна згода [7].

Рішенням Апеляційного суду Полтавської області від 2 жовтня 2014 р. скасовано 
рішення суду першої інстанції і констатовано, що наявність в одного з подружжя тяж-
кої хвороби (пухлина мозку) І ступеня не виключає можливості усвідомлення ним 
значення своїх дій у момент укладення шлюбу. Так само не було надано доказів, які б 
підтверджували зловживання особою алкогольними напоями, перебування її на облі-
ку в наркологічному диспансері або лікування щодо цього [6].

Крім того, проведений аналіз української судової практики дозволяє нам зро-
бити висновок, що зазвичай суди відмовляють у задоволені позовів про визнання 
шлюбу недійсним тільки на підставі психічних розладів, якщо особу не було визна-
но недієздатною.

Щодо закордонної судової практики, то наводиться приклад справи «Buckland v. 
Buckland» (1967 р.), у якій суд зазначив, що під час вирішення питання, чи є шлюб 
примусовим, треба враховувати: 1) що особа повинна достатньо боятися усунути 
джерело страху (тиску); 2) страх повинен бути розумним у світлі обставин; 3) страх 
виникає внаслідок зовнішніх обставин, за які сторона не відповідає сама [9, с. 5].

Що стосується шлюбів, укладених до 18-річного віку, або так званих дитячих шлю-
бів, то вони також на міжнародному рівні вважаються порушенням прав людини, 
оскільки є усталена позиція, що неповнолітні нездатні давати інформованої згоди. 
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Практика укладення дитячих шлюбів досить поширена в африканських і окремих 
азіатських державах, здебільшого з фінансових причин або через культурні традиції 
та релігійні звичаї. Досить часто примусові шлюби супроводжуються викраденнями.

У Китаї у зв’язку з політикою щодо обмеження народжуваності, упровадженої ще 
в 1979 р., нині спостерігається значний ґендерний дисбаланс. За підрахунками екс-
пертів, кількість чоловіків перевищує кількість жінок на 34 мільйони. Це зумовило 
розвиток торгівлі жінками, зокрема, за повідомленнями експертів, із сусідньої М’я-
нми дівчат продають до Китаю, здебільшого віком від 13 до 16 років, за схемою «три 
роки і дитина», після цього вони можуть бути перепродані повторно, і, на жаль, такі 
дії щодо дівчат вчиняють досить часто їхні родичі [10]. За результатами дослідження, 
проведеного Школою громадського здоров’я Джонса Хопкінса Блумберга й Асоціаці-
єю жінок у Качині в Таїланді, виявлено понад 7 400 жінок і дівчат, які стали жертва-
ми примусових шлюбів на прикордонних територіях між М’янмою та Китаєм, понад 
5 000 змушені виховувати дітей із китайськими чоловіками [11]. Проте ці показники 
не цілком відображають масштабність порушення прав жінок.

Обурення практикою дитячих шлюбів у Європі серед мігрантів висловлено і на 
29-му засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Дитячий шлюб (тобто з осо-
бою віком до 18 років) уже спричиняє порушення прав дитини, оскільки може зав-
дати шкоди її фізичному та психічному здоров’ю, перешкодити здобуттю освіти, 
зокрема середньої, обмежити інтелектуальний та соціальний розвиток. На 29-му за-
сіданні Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендовано державам установити 
мінімальний вік для укладення шлюбу з 18 років.

Постає питання, чи є організований шлюб примусовим? Безперечно, не завжди, 
традиція організованих шлюбів є у багатьох культурах, водночас організований 
шлюб буде примусовим тоді, коли принаймні одна особа з майбутнього подружжя 
укладає шлюб без вільної згоди.

У судовій практиці Великобританії є приклади розгляду справ про визнання від-
сутності добровільної згоди в організованих шлюбах. Так, у справі «Singh v. Singh» 
(1971 р.) дівчина-сікх у 17 років одружилася, проте згодом звернулася до суду з оскар-
женням організованого шлюбу, укладеного нею з поваги до культурних традицій 
і з урахуванням побажань її батьків. У цій справі суд констатував недостатній рівень 
примусу, оскільки не було доказів, що згода на укладення шлюбу була отримана че-
рез примус або страх. У справі «Hirani v. Hirani» (1982 р.) апеляційний суд визнав 
достатній рівень примусу, оскільки батьки (індуїсти) погрожували дочці вигнати її 
з дому в разі відмови одружитися. Так само примусовим визнаний шлюб у справі 
«Mahmood v. Mahmood» (1993 р.), оскільки батьки погрожували дівчині відмовитися 
від неї, припинити фінансову підтримку і відіслати назад, у Пакистан. У судових рі-
шеннях суд зауважив, що батьки можуть надавати консультації та вчиняти тиск, і це 
не завжди буде примусом [9, с. 8].

Добровільність шлюбу є триваючою умовою, тобто має вирішальне значення не 
тільки під час укладення шлюбу, але і протягом усього періоду його дії. Адже жоден 
із подружжя не може бути примушений до продовження шлюбу, на гарантування 
цього і передбачено право розірвати шлюб.

Отже, принцип добровільності шлюбу закріплений на рівні як міжнародних актів, 
так національного законодавства. Згідно з ним шлюб може бути укладений тільки 
за умови вільної, повної, інформованої й усвідомленої згоди кожного з майбутнього 
подружжя.

З метою недопущення примусових шлюбів в Україні правильною, на нашу дум-
ку, була криміналізація діяння із примушування до вступу у шлюб та продовження 
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шлюбних відносин. Проте, на жаль, у Концепції Державної соціальної програми за-
побігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на пе-
ріод до 2023 р., ухваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 
2018 р. № 728-р, не відображено належним чином боротьбу за недопущення приму-
сових шлюбів. На нашу думку, необхідно внести відповідні зміни до вказаної Концеп-
ції, а також розробити програму дій, яка б містила заходи з виявлення примусових 
шлюбів, підтримки та захисту жертв такого насильства.
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У статті досліджується соціально шкідливе явище – утиск на робочому місці, або 
«мобінг». Піддано аналізу досвід і підходи нормативного правового врегулювання 
протидії цим явищам в окремих країнах Європи. Законодавством в Україні не перед-
бачена відповідальність за тиск і цькування на робочому місці. Дослідження присвя-
чено поняттю утиску (мобінгу) та підставам виникнення утиску на робочому місці. 
Проаналізовані основні види мобінгу: вертикальний і горизонтальний, відкритий 
і латентний. За статистичними даними, в Україні кожен другий українець зазнавав 
мобінгу в тій чи іншій формі. Проаналізовані причини зниження ефективності ро-
боти у працівника. Наведені випадки виникнення мобінгу в колективі підприємства, 
установи, організації до працівника, підлеглого та керівника, шляхи попередження 
та виведення особи з мобінгу, а також обов’язки керівника щодо виявлення мобінгу 
серед підлеглих осіб. Зроблено аналіз законопроекту, поданого народними депута-
тами України Н.В. Веселовою та С.П. Мельничуком, № 10118 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу». Наведені позитивні ха-
рактеристики прийняття закону з попередження мобінгу в трудовому колективі: по-
кращиться мікроклімат у трудових колективах і підвищиться продуктивність праці 
на підприємствах, установах, організаціях.

Надано рекомендації та пропозиції щодо запобігання і подолання морального пе-
реслідування з боку роботодавця та з боку інших працівників. Доведено необхідність 
реформування трудового законодавства України з метою захисту прав та інтересів 
працівників, котрі піддаються тривалому психологічному насильству або тиску у тру-
дових відносинах.

Проаналізовано європейське трудове законодавство та трудове законодавство 
в Україні. Зроблено висновки, що трудове законодавство України застаріло і потребує 
внесення змін.

Ключові слова: мобінг (цькування), психологічний тиск, фізичний тиск, жертва 
мобінгу, психологічний терор, приниження людської гідності.
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The article investigates the socially harmful phenomenon in society as a distress in the 
workplace “mobing”. The analysis and experience of normative legal regulation of counter-
action to these phenomena in some European countries have been analyzed. Legislation in 
Ukraine does not provide for responsibility for pressure and harassment in the workplace. 
The research is devoted to the concept of oppression (mobing) and the reasons for the onset 
of distress in the workplace. The main types of mobing are analyzed: vertical and horizon-
tal, open and latent.

According to statistics in Ukraine, every second Ukrainian has been mobbing in one form 
or another. The reasons of reduction of work efficiency at the employee are cited. There are 
cases of occurrence of mobing in the collective of the enterprises of the organization of the 
organization of the organization to the employee, subordinate and leader, ways of preven-
tion and removal of the person from mobing, as well as the duties of the manager to identify 
the mobing among subordinates, the analysis of the draft law submitted by people’s dep-
uties was made. N.V. Veselova and S.P. Melnichuk № 10118 “On Amendments to Certain 
Legislative Acts of Ukraine on Mobing”.

The positive characteristics given in the case of the adoption of the law on prevention of 
mobing in the labor force are presented – as a result, the microclimate in labor collectives will 
improve and productivity of labor, enterprises, institutions and organizations will increase.

The recommendations and proposals on preventing and overcoming moral persecution 
by the employer and other employees are given. The necessity of reforming the labor legis-
lation of Ukraine in order to protect the rights and interests of workers exposed to continu-
ing psychological violence or pressure in labor relations is presented.

The European Labor Law and Labor Law in Ukraine are analyzed. It is concluded that 
the labor legislation of Ukraine is out of date and needs to be amended. In Ukraine there is 
a lot of privilege for the leader to control and dismiss an employee.

Key words: mobing (harassment), psychological pressure, physical pressure, victim of 
mobing, psychological terror, humiliation of human dignity.

У ст. 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1].

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що нині ми можемо спостерігати 
вкрай негативні явища, такі як мобінг (цькування), а також відсутність відповідальності 
за такі протиправні діяння, що призводять до погіршення фізичного та психологіч-
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ного стану працівника, зниження продуктивності праці. На робочому місці особа 
проводить більшу частину свого часу, а тому повинна працювати в нормальній, «здо-
ровій» атмосфері й отримувати моральне задоволення від роботи.

Розвиток гуманізму змусив цивілізований світ акцентувати увагу на неповторності 
працівника, на його здатності до створення матеріальних і духовних благ. І саме по-
вага до людини, що виконує свою трудову функцію, надає галузі трудового права гу-
маністичного характеру. Проте у відносинах підпорядкування між працівником і ро-
ботодавцем нерідко спостерігається психологічний тиск, відомий під назвою мобінгу, 
який виникає під час виконання трудових обов’язків.

Вперше явище психологічного тиску розглянув на початку 80-х рр. ХХ ст. німецький 
фахівець у галузі індустріальної психології Хайнц Лейманн. Після проведених дослі-
джень у скандинавських країнах він описав поняття «мобінг» і охарактеризував його 
як психологічний терор, що включає систематично повторюване вороже й неетичне 
поводження одного або декількох людей, спрямоване проти іншої людини [2, с. 286].

У книзі «Насильство на роботі» («Violence at Work»), виданій Міжнародною орга-
нізацією праці (ООН) у 1998 р., мобінг наводиться в одному переліку з убивствами, 
зґвалтуваннями та пограбуваннями. Пояснення цьому таке: необразливий, на пер-
ший погляд, порівняно з іншими видами фізичного насильства, мобінг іноді закінчу-
ється у жертви зведенням рахунків із життям [3, с. 266].

У розвинених капіталістичних країнах поступово привчаються протистояти мобін-
гу легітимними методами. У січні 2002 р. Франція ввела антимобінговий закон. У ка-
надській провінції Квебек і в Колумбії прийняте законодавство проти агресії на робо-
чому місці, а Німеччина визнала, що мобінг створює умови, які призводять до різних 
захворювань. У Швеції керівники підприємств повинні так організувати працю, щоб 
запобігти й не допустити психологічного терору на робочому місці. З появою ознак 
мобінгу роботодавець зобов’язаний вжити контрзаходів [4, с. 45].

Однією з найбільш резонансних соціальних проблем сучасного суспільства є мо-
бінг. Протистояння індивіда та групи завжди було в міжособистісних стосунках 
різних вікових і соціальних груп. Але нині це негативне явище набуває загрозли-
вих масштабів.

Мобінг (від англ. mob – юрба) – це систематичне цькування, психологічний терор, 
форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування спів-
робітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення [4, с. 55].

Аналіз наукової літератури свідчить, що питання мобінгу раніше досліджувалися 
О. Демідовічем, О. Кірейчевим, Ю. Кравцовою, П. Каратаєвим, О. Тіщенко, Ю. Філіп-
повою, Д. Колодей та ін.

Мобінг поділяється на два основні види: вертикальний (мобінг із боку керівництва, 
іноді його ще називають «босинг») і горизонтальний (мобінг із боку колег). Іноді бу-
ває, що людина стає об’єктом відразу обох видів мобінгу.

Профспілки німецької корпорації IG Metall установили, що в 33% випадків напад-
ником є керівництво. Підлеглий допускає спровоковані помилки, які гіперболізують-
ся й представляються як такі, що майже привели фірму до катаклізму.

Серйозною проблемою, яка широко обговорюється останніми роками науковцями й 
менеджерами з персоналу, є проблема організаційного мобінгу як форми регулярного 
приниження, тиску, демонстрації зневаги або ізоляції працівника іншим працівником, 
керівником або колективом. Варто зазначити, що проблема організаційного мобінгу 
має міждисциплінарний характер, оскільки перебуває на перетині багатьох наук, по-
требує аналізу психологічних, юридичних, соціокультурних, соціально-економічних, 
організаційних факторів виникнення і подолання цього негативного явища.
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Як свідчить практика, реальне життя будь-якої організації – це складна система 
службових, організаційно-управлінських і міжособистісних відносин різних категорій 
персоналу. Саме люди з притаманними їм чеснотами, недоліками, пристрастями та 
інтересами є рушійною силою та джерелом життєвої енергії колективів. Проте у кож-
ному колективі, поряд із позитивними, мають місце і негативні соціально-психологіч-
ні процеси та явища, які є наслідком суперечливості людської натури та проблемних 
міжособистісних стосунків [5]. Серед таких явищ активно може розповсюджуватися 
і мобінг. На жаль, випадки мобінгу можуть поставити під загрозу виконання службо-
вих завдань, що стоять перед конкретним колективом, а також негативно відобрази-
тися на самопочутті людей. Через це слід звернути увагу на психологічну атмосферу 
(якісну сторону міжособистісних стосунків) і шляхи її покращення.

Мобінг особливо розповсюджений у середовищі офісних працівників. Процес ви-
живання містить у собі п’ять фаз: перша – наявність тривалого і невирішеного кон-
флікту; друга – агресивні дії та ворожі відносини; третя – у конфлікт утягується ке-
рівництво та інші співробітники, переслідуваний піддається наклепу; четверта – на 
працівникові ставиться клеймо, насамкінець – звільнення [5].

Щодо підстав виникнення утиску (мобінгу), то вони можуть бути різні: соціальні, 
виробничі чи особистісні. Як приклад можна назвати бажання помсти; жадобу до вла-
ди; особисте неприйняття людини; заздрість; страхи; нудьгу; контроль над працівни-
ком; амбіції, кар’єрне зростання. На жаль, цей перелік не є вичерпним, і в кожному 
випадку він може бути індивідуальним.

Дотепер мобінг в Україні не мав суттєвого соціально-наукового аналізу та чіткого 
законодавчого визначення. Законом України від 06 вересня 2012 р. № 5207-VI «Про за-
сади протидії та запобігання дискримінації в Україні» визнано існування «утисків», 
під якими розуміють небажану для особи або групи осіб поведінку, метою або наслід-
ком якої є приниження їх людської гідності або створення стосовно такої особи або 
групи осіб напруженої, ворожої або зневажливої атмосфери. Якщо проаналізувати це 
положення, то можна зробити висновок, що вона, хоч і наближена до суті булінгу, але 
не закріплює ніякої форми протидії від неї [6].

Наслідуючи досвід європейських країн, 04 березня 2019 р. до Верховної Ради Укра-
їни було подано народними депутатами України Н.В. Веселовою та С.П. Мельничу-
ком законопроект № 10118 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії мобінгу», яким передбачається відповідальність за цькування на ро-
боті [7]. Передбачено імплементацію європейського законодавства, внесення змін до 
Кодексу законів про працю України, Закону України «Про зайнятість населення» та 
Закону України «Про колективні договори».

Врегулювання цього питання на законодавчому рівні є дуже важливим для нашої 
держави, тому що випадки мобінгу (цькування) учасників трудових відносин є час-
тим явищем. Таке цькування може полягати у психологічному, фізичному, економіч-
ному насильстві, у т. ч. із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиня-
ються стосовно працівника підприємства, установи, організації незалежно від форми 
власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за тру-
довим договором із фізичними особами, або такою особою стосовно інших учасників 
трудових відносин з метою приниження їх людської гідності за певними ознаками, 
створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушуван-
ня учасника трудових відносин до зміни місця роботи [7].

Інструментами мобінгу можуть бути: приховування позитивної інформації про 
особу; ізоляція жертви в колективі; «обливання брудом», свідоме і систематичне, 
поширення принизливих пліток; безперестанна і негативна критика; висміювання; 
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окрики (часто прилюдні та немотивовані); доноси керівництву, тривалі наклепи; під-
ступне заохочення на бік агресорів керівництва.

Дуже прикро, що приклади мобінгу на робочому місці не поодинокі, і часто пра-
цівники навіть не відразу розуміють небезпечну ситуацію, яка складається навколо 
них. Мобінг негативно впливає на психоемоційний стан особи та може спричинити 
психічні та фізичні розлади здоров’я. У такому разі особа, щодо якої вчиняється цьку-
вання, потребує кваліфікованої допомоги психолога.

Зазвичай мобінг – це ситуація з розряду «один проти всіх»: група співробітників 
отруює життя одній людині.

На думку дослідників, організаційними причинами мобінгу можуть бути: від-
сутність зворотного зв’язку; потурання любителям інтриг і закулісних ігор; погана 
організація інформаційних потоків; розпливчаті межі відповідальності та службо-
вих обов’язків; відсутність системи кадрового просування і можливостей кар’єрного 
зростання; наявність інтимних або споріднених зв’язків між підлеглими та керівниц-
твом; велике перевантаження окремих фахівців.

Керівник підприємства, установи, організації повинен володіти обстановкою, яка 
склалася в колективі, не допускати випадків мобінгу та самому не вдаватися до цьку-
вання. Проведення ефективної роботи щодо вивчення мобінгу у підрозділі потребує 
всебічного аналізу цього явища. Цілком очевидно, що така робота вимагає від керів-
ника відповідних знань, вмінь і навичок. Вивчення керівником вияву мобінгу серед 
підлеглих передбачає збір та отримання відповідною посадовою особою (прямим на-
чальником) ґрунтовної інформації про мобінг і його учасників [8, с. 113].

Окрім цього, керівник повинен добре орієнтуватися в соціально-психологічному 
кліматі підрозділу, тобто виявляти ініціаторів мобінгу, його жертв, пасивних (виму-
шених) учасників, передумови його виникнення у підлеглому підрозділі, наслідки 
для ініціатора та жертви.

Прямий обов’язок керівника – роз’яснити підлеглим працівникам про випадки мо-
бінгу (цькування), про притягнення осіб, винних у вчиненні мобінгу, до адміністра-
тивної відповідальності й у жодному разі самому не вдаватися до мобінгу.

Практика свідчить, що керівник підрозділу має можливість отримати інформацію 
про мобінг різними шляхами: до нього може звернутися жертва мобінгу; його можуть 
проінформувати молодші командири або інші підлеглі, родичі жертви мобінгу; він 
може бути свідком мобінгу особисто. Отримавши необхідну інформацію про суть мо-
бінгу, керівник повинен без зволікань реалізувати ряд заходів щодо виведення особи 
з мобінгу, а саме:

– здійснити спробу порозумітися;
– з’ясувати причину претензії;
– звернути увагу на співробітників, з’ясувати, від кого походить ініціатива цькування;
– зниження авторитету атакуючих у їх власних очах;
– консультації у психолога чи юриста з цього приводу.
Отже, вивчення наукової літератури й аналіз думок науковців дозволяє зробити ви-

сновок про те, що продуктивність професійної діяльності працівника значною мірою 
залежить від психологічного клімату в колективі. Проблеми, які виникають внаслідок 
непорозумінь із колегами або з керівництвом, конфліктів інтересів працівника і ком-
панії, відсутності підтримки і допомоги, спричиняють психологічний дискомфорт, 
різного рівня напругу або провокують психічні розлади персоналу організації. Серед 
причин виникнення мобінгу, що мають об’єктивний характер, є: помилки у кадровій 
роботі, конкуренція, пасивність і безграмотність керівництва (відсутність вимогливо-
сті та системи контролю), негативні групові настрої, негативні колективні традиції, 
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негативний морально-психологічний клімат у підрозділі. Щодо причин суб’єктивно-
го характеру, то до таких слід віднести: нездатність і небажання пристосуватися до 
колективних норм і правил, нездатність протистояти приниженням і залякуванням, 
ізоляцію від неформальних особистісних контактів, індивідуально-психологічні яко-
сті керівника підрозділу (непорядність, слабкість, пасивність, амбітність, підозріли-
вість), індивідуально-психологічні якості ініціатора мобінгу (непорядність, заздрість, 
страх за своє існування, схильність до інтриг), індивідуально-психологічні якості жер-
тви мобінгу (слабкість, неординарність, закритість, боягузливість, пихатість та ін.).

Таким чином, законодавче закріплення обов’язку роботодавця протидіяти мобінгу 
та встановлення відповідальності за такі дії стане прямим втіленням принципу гума-
нізму у національне трудове законодавство, адже праця, яка відповідає високим ви-
могам поваги до людської гідності, безпеки працівника, комфортним умовам праці, є 
невід’ємною складовою частиною правової, соціальної держави.
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Стаття присвячена теоретичним проблемам визначення змісту правової категорії «бе-
зоплатна правова допомога». Наголошено, що «професійна правнича допомога» асоці-
юється як вітчизняним законодавцем, так і науковими діячами насамперед з діяльністю 
адвоката. Якщо йдеться про інших суб’єктів, які надають правову допомогу (на платній чи 
безоплатній основі) – юристів, нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядуван-
ня і органів виконавчої влади, то її слід розцінювати як діяльність у сфері права або надан-
ня правових послуг. Наведено, що право на правову допомогу визнається та досліджується 
не лише в окремих видах судочинства, але й поза межами судового процесу, вказуючи, що 
така правова можливість гарантується кожній особі незалежно від її конституційного ста-
тусу і виникнення процесуальних правовідносин. З’ясовано, що будь-яка послуга завжди 
здійснюється за ініціативою або заявою особи, тобто на її прохання. На відміну від право-
вих послуг, правова допомога може надаватися без вільного волевиявлення як управомо-
чених, так і зобов’язаних осіб. Так, фізична особа, перебуваючи у статусі обвинуваченого 
у кримінальному процесі, піддається правовій допомозі без її згоди (обов’язкова участь 
захисника у кримінальному провадженні). При цьому вона може не лише не усвідомлю-
вати значення та наслідки такої допомоги, а навіть не бажати їх. Доведено, що «правова 
(правнича) допомога» – це передусім сприяння законодавчо закріпленими юридичними 
засобами та способами в реалізації прав, свобод та інтересів особи, яка потребує такої до-
помоги, з метою вирішення певної проблемної ситуації правового характеру. Звернуто 
увагу, що зазначене поняття зараховує до себе різні види правової допомоги, яка може на-
даватися як на платній, так і на безоплатній основі. Наголошено, що дефініція «безоплат-
на правова допомоги» співвідноситься з дефініцією «правова допомога» як частина і ціле.

Ключові слова: безоплатна правова допомога, правова (правнича) допомога, квалі-
фікована правнича допомога, юридична допомога.
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The article is devoted to theoretical problems of determining the content of the legal cat-
egory “free legal aid”. It was emphasized that “professional legal assistance” is associated 
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with both domestic legislator and academic staff, first of all, with the activities of a lawyer. 
When it comes to other legal aid providers (whether paid or not) – lawyers, notaries, local 
government officials and executive authorities, then they should be considered as activities 
in the field of law or the provision of legal services. It is stated that the right to legal assis-
tance is recognized and investigated not only in certain types of proceedings, but also out-
side the court process, indicating that such a legal possibility is guaranteed to each person, 
regardless of its constitutional status and the emergence of procedural legal relations. It has 
been found out that any service is always carried out on the initiative or application of a per-
son, that is, at his request. Unlike legal services, legal assistance can be provided without the 
free expression of both the authorized and obligated persons. Thus, an individual, while in 
the status of an accused in a criminal proceeding, is subject to legal aid without her consent 
(mandatory participation of a defense counsel in criminal proceedings). At the same time, 
she may not only not realize the significance and consequences of such assistance, nor even 
want to. It is proved that “legal (legal) assistance” is, first and foremost, the promotion of 
legally established legal means and methods in realizing the rights, freedoms and interests 
of the person in need of such assistance in order to resolve a particular problem situation of 
a legal nature. Attention is drawn to the fact that this concept entails different types of legal 
aid, which can be provided both on a paid and non-paid basis. It is emphasized that the 
definition of “free legal aid” correlates with the definition of “legal aid” as a part and whole.

Key words: free legal aid, legal (legal) assistance, qualified legal assistance, legal assistance.

Постановка проблеми. Дослідження теоретико-методологічних засад адміністра-
тивно-правового забезпечення безоплатної правової допомоги в Україні потребує ре-
тельного вивчення категоріально-понятійного апарату, який віддзеркалює сутність 
ряду елементів механізму забезпечення та реалізації конституційного та законодавчо 
закріпленого права на безоплатну правову допомогу. Адже без накопичених знань 
відносно розуміння окремих теоретико-правових понять та категорій більш загально-
го значення неможливо пізнати та дослідити сутність, механізм дії, закономірності та 
тенденції розвитку досліджуваного феномену. Завдяки застосуванню таких логічних 
прийомів, як синтез та аналіз наявних знань, можливо зробити наступний крок до 
пізнання, перейти від статичної картини явища до динамічної [1, c. 310]. Саме тому 
доречно, на наш погляд, розпочати дослідження такого формату із з’ясування вну-
трішнього змісту тих правових явищ більш загального значення, які мають безпосе-
реднє відношення до цієї тематики. Адже безсумнівно – поняття безоплатної правової 
допомоги є похідним від визначення більш загального феномену – «правова допомо-
га» – із притаманними йому власними рисами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не принижуючи важливості й зна-
чущості наявних наукових досліджень з окресленої проблематики (праці В.Г. Ан-
друсіва, Є.Ю. Бови, С.В. Оверчука, Ю.В. Неклеси, Ю.Т. Шрамко, М.В. Стаматіної, 
Т.Б. Вільчик, В.С. Личко, М.Г. Хаустової, С.М. Бреуса, В.М. Ісакової, Н.В. Хмелевської, 
А.В. Іванцової, О.С. Любовенко та інших), все ж таки зауважимо, що деякі теоретичні 
та практичні аспекти, які стосуються інституту правової допомоги в Україні в умо-
вах його модернізації, вивчено недостатньо. Особливо це стосується наявних точок 
зору та наукових поглядів вчених окремих галузевих наук стосовно розуміння юри-
дичної конструкції «правова допомога», які дотепер залишаються досить неоднорід-
ними. Власне, серед науковців так і не сформувалося єдиної думки щодо названого 
поняття та його співвідношення з іншими термінами, близькими та схожими з ним 
за своїм змістовним наповненням. Здебільшого дослідники пояснюють його сутність 
через призму таких явищ юридичного характеру, як «правовідносини», «процесу-
альне представництво», «правові (юридичні) послуги», «комплекс заходів правового 
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характеру», «юридична діяльність», «дії правового характеру», «правове сприяння» 
чи «правова можливість».

Виклад основного матеріалу. На початку зазначимо, одні науковці розглядають 
правову допомогу як гарантоване державою кваліфіковане сприяння суб’єктами, ви-
значеними законом, людині у здійсненні нею правомірних дій (актів), необхідних 
для набуття, зміни або припинення прав чи обов’язків у межах певних правовідносин 
[2, c. 3; 3, с. 130], інші – як діяльність юридичного характеру у вигляді сприяння чи під-
тримки, яка супроводжує зацікавлену у такій допомозі особу з метою отримання нею 
бажаного правомірного результату, що реалізується лише у рамках певних правовід-
носин і здійснюється чітко визначеними в законодавстві суб’єктами. Таке визначення 
відповідає загальноприйнятому розумінню слова «допомога», тобто виду соціальної 
взаємодії або певного типу відносин між суб’єктами, в яких один суб’єкт діє в інтер-
есах іншого заради отримання корисного для нього результату [4, с. 22]. Нескладно 
побачити, що будь-який вид допомоги, як діяльність, реалізується в межах певних 
відносин між суб’єктом отримання та суб’єктом надання відповідного комплексу чи 
сукупності заходів чи дій.

На сторінках правничої літератури зустрічається також дещо інша позиція, від-
повідно до якої правову допомогу розуміють як можливість особи використовува-
ти або захищати свої права в будь-яких судах, компетентних ухвалювати рішення 
у цивільних, кримінальних, адміністративних справах тощо [5, с. 17]. Так, цю дум-
ку підтримують коло вчених, які працюють в різних процесуальних галузях права. 
Спробуємо навести окремі з них. Як приклад, В.В. Заботін пропонує під правовою 
допомогою у цивільному судочинстві розглядати забезпечений цивільним проце-
суальним законодавством механізм, який реалізується правовими засобами юри-
дичного та/або фінансового характеру, а також діями спеціально уповноважених 
суб’єктів, що дозволяє учасникам справи безперешкодно звернутися до суду з по-
зовною заявою (заявою, скаргою тощо) та відстоювати свою правову позицію під час 
провадження у справі задля поновлення порушених, невизнаних чи оспорюваних 
прав, свобод та законних інтересів [6, c. 6]. Дійсно, право на правову допомогу є 
складовою частиною загального права на доступ до судового захисту, що прямо пе-
редбачено ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Між 
іншим, як законодавець, так і левова частка науковців право на правову допомогу 
визнають та досліджують не лише в окремих видах судочинства, але й поза межа-
ми судового процесу, вказуючи, що така правова можливість гарантується кожній 
особі незалежно від її конституційного статусу і виникнення процесуальних право-
відносин. Пояснити це можна тією обставиною, що правомірне втручання фахівця 
в галузі права в особистісну сферу існування людини може бути зумовлено необхід-
ністю надання правової інформації, консультації або роз’яснення правових питань, 
складення документів правового характеру, здійснення представництва інтересів 
особи в державних органах тощо.

Під кутом зору будь-якої допомоги юридичного характеру або будь-якого виду 
чи сукупності видів юридичної допомоги, закріплених Конституцією України та га-
лузевим національним законодавством, що функціонує з метою забезпечення реа-
лізації конституційних прав і свобод людини та громадянина, захисту цих прав, їх 
відновлення у разі порушення і надається як платно, так і безоплатно на підставах, 
визначених законом, та суб’єктами (адвокатами, нотаріусами, юрисконсультами гро-
мадських об’єднань та іншими уповноваженими на це особами), передбаченими у за-
коні, пояснюють зміст категорії «правова допомога» Н.В. Хмелевська і С.С. Калинюк 
[7, с. 147; 8, с. 4]. Виходячи з вищевикладеного, стає зрозуміло, що сприяння законними 
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правовими засобами реалізації прав, свобод, законних інтересів зацікавленій особі, 
яка опинилася у проблемній правовій ситуації, досягається саме завдяки гарантованій 
державою можливості будь-якої особи користуватися правовою допомогою у формах 
(платно чи безоплатно) та межах, особисто визначених останніми.

Принагідно зазначити те, що значна частина вчених-юристів пояснюють правову 
допомогу як різновид юридичної діяльності, що спрямований на здійснення право-
вих послуг для зацікавлених осіб публічного і приватного права [9, с. 4], або ж безпосе-
редньо як певні послуги правового характеру, що надаються на оплатній чи безоплат-
ній основі лише у випадку захисту від обвинувачення в кримінальному провадженні 
і тільки адвокатами [10, с. 131]. У такому випадку правова допомога прирівнюється до 
правової послуги, або різновиду послуги, сферою застосування якої є суспільні від-
носини, в яких громадяни для задоволення своїх особливих потреб, що визначаються 
сферою захисту прав і свобод людини і громадянина, отримують особливу споживчу 
вартість у вигляді професійної юридичної діяльності правової організації або окре-
мого фахівця в галузі права. Тим більше, що саме оплатний характер багатьох різно-
видів допомоги суттєво наближує поняття «допомога» до дефініції «послуга».

Г.К. Шаров зі свого боку відмічає, що за внутрішнім змістом, і «правова допомога», 
і «правова послуга» – це одна і та сама діяльність. Водночас відмінність у їх визначенні 
пов’язана з тим, що традиційно використовують їх як адвокати, так і підприємці, а та-
кож представники різних галузей права (наприклад, у цивільному і податковому пра-
ві застосовують термін «послуга», у кримінальному процесі – «допомога») [11, c. 52].

Майже ідентичне визначення наводить законодавець у Законі України «Про безо-
платну правову допомогу», вказуючи, що «правова допомога – це надання правових 
послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, 
захисту цих прав та свобод, їх відновлення у разі порушення» [12].

Конституційний Суд України взагалі не розмежовує за своїм змістом такі категорії, 
як «правова допомога» і «правові послуги», пояснюючи право на правову допомогу 
як гарантовану Конституцією України можливість фізичної особи одержувати юри-
дичні (правові) послуги.

Однак будь-яка послуга завжди здійснюється за ініціативою або заявою особи, тоб-
то на її прохання. На відміну від правових послуг, правова допомога може надаватися 
без вільного волевиявлення як управомочених, так і зобов’язаних осіб. Так, фізична 
особа, перебуваючи у статусі обвинуваченого у кримінальному процесі, піддається 
правовій допомозі без її згоди (обов’язкова участь захисника у кримінальному про-
вадженні). При цьому вона може не лише не усвідомлювати значення та наслідки 
такої допомоги, а навіть не бажати їх. Як уявляється, не розрізняти правову допомогу 
і правову послугу за внутрішнім змістовним наповненням не зовсім правильно.

Варто також констатувати, що у наукових і законодавчих підходах прослідковуєть-
ся й інша закономірність: поряд із терміном «правова допомога» досить часто вжива-
ються в якості споріднених понять ще такі категорії, як «юридична допомога», «прав-
нича допомога». Вважаємо за доцільне стисло уточнити зміст цих понять.

Почнемо із дефініції «юридична допомога», яка, до речі, походить від латинсько-
го слова «juridicus», яке означає «судовий» і трактується як «пов’язаний із законодав-
ством, правовими нормами і практичним їх застосуванням; правничий, правознавчий; 
має офіційне право на що-небудь» [13, с. 517]; такий, що стосується роботи юриста 
[14, с. 1529], тобто особи, яка має юридичну освіту, правознавця. Цим узагальненим 
поняттям охоплюються судді, прокурори, слідчі, адвокати, юрисконсульти, юристи, 
які працюють на підприємствах, в установах, організаціях і юридичних фірмах, вче-
ні-правознавці, викладачі права тощо [15, c. 241].
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В офіційному перекладі Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (1950 р.) у п. 3 ст. 6 «Право на справедливий суд» міститься поняття «юридична 
допомога», а не «правова (правнича) допомога» [16].

На сторінках спеціальної правничої літератури під юридичною допомогою мають 
на увазі: 1) аргументовану законодавством, правовими нормами та/чи практичним 
їх застосуванням, конкретизовану правознавчим змістом допомогу, що має норматив-
ний характер (тобто для надання якої є та ідентифікована надавачем законодавча 
підстава) і спрямована на забезпечення реалізації, захисту або відновлення конкрет-
ного права чи свободи людини, громадянина, особи. Юридична допомога – вужче 
поняття, ніж правова допомога, оскільки надається в межах певної галузі права (на-
приклад, юридична допомога адвоката в кримінальному провадженні) [7, с. 145-146]; 
2) здійснюване засобами юридичного характеру адресне невладне професійне та 
організоване сприяння реалізації правових можливостей суб’єкта права з метою пе-
ретворення проблемної правової ситуації і максимально сприятливого задоволення 
його індивідуальних інтересів. При цьому в даному випадку їх автор не розмежовує 
поняття «правова допомога» і «юридична допомога», а навпаки – підкреслює їх си-
нонімічність, на що вказує додавання у дужках уточнення «правова» [4, с. 134]. Як ба-
чимо, поняття «правова допомога» в одних випадках вважається первинним і загаль-
ним відносно категорії «юридична допомога» (правова допомога охоплює всі види 
юридичної допомоги) [17, с. 85], в інших – взагалі не розмежовуються. Тим більше, 
що європейське законодавство здебільшого веде мову про надання «юридичної», а не 
«правової» допомоги, що свідчить про факт того, що терміну «юридична допомога» 
відповідає текстуально закріплене зараз в Конституції України поняття «правнича 
допомога». Особисто нам імпонує перший підхід, виходячи з етимологічного та се-
мантичного змісту самого слова «юридичний», іншими словами, погоджуємося з по-
глядами тих науковців, які проводять їх розмежування, вказуючи на значно вужчі 
межі поняття «юридична допомога» порівняно з терміном «правова допомога». Разом 
із тим через достатньо тривале та розповсюджене застосування в науковому і зако-
нодавчому обігу саме дефініції «правова» вважаємо її вживання більш прийнятним. 
Тим більше, що у більшості законодавчих та нормативно-правових актів офіційно й 
досі залишається саме термін «правова допомога» (у Законах України: «Про безоплат-
ну правову допомогу», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у Кримінально-
му процесуальному кодексі України тощо).

З приводу використання інтерпретації «правнича допомога» зауважимо, що при-
ведення термінології у відповідність до стандартів української мови спонукало зако-
нодавця перейти до застосування терміну «правнича» замість «правова», насамперед 
це відбулося на рівні Конституції України. Пізніше про правничу допомогу (замість 
«правова допомога») йдеться у ч. 1 ст. 16 Кодексу адміністративного судочинства 
України, у ч. 1 ст. 16 Цивільному процесуального кодексу України, а також у ч. 1 ст. 16 
Господарського процесуального кодексу України, а саме: «учасники справи мають 
право користуватися правничою допомогою». Отже, ми будемо виходити саме з цієї 
позиції, і, застосовуючи поняття «правова допомога», мати на увазі «правничу допо-
могу», тобто розглядати їх як синонімічні категорії.

Що стосується «професійної правничої допомоги» (де ключове значення відіграє 
саме слово «професійна»), то більшість учених говорять про неї як про «систему захо-
дів, спрямованих на реалізацію, охорону та захист прав, свобод та законних інтересів 
фізичної особи, які реалізуються адвокатом, мають на меті повною мірою досягти її 
правової захищеності. До основних ознак професійної правничої допомоги, які ха-
рактеризують її як поняття, зараховують: а) ознаки суб’єктів (суб’єктом отримання 
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професійної правничої допомоги є фізична особа, а суб’єктом надання – адвокат); 
б) ознаки об’єкта і предмета; в) структурно-змістовні ознаки – мета, засоби, результа-
ти, інтереси» [4, с. 102].

Звертають на себе увагу окремі положення кодифікованих актів, які визначають 
розгляд судової справи в адміністративному, цивільному і господарському проце-
сах. Так, законодавець чітко прописує, що «представництво у суді як вид правничої 
допомоги здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім 
випадків, встановлених законом» (ч. 2 ст. 16 Кодексу адміністративного судочинства 
України, ч. 2 ст. 16 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 2 ст. 16 Господар-
ського процесуального кодексу України) [18; 19; 20]. У цих нормах законодавець осо-
бливо акцентував свою увагу на тому, що винятково адвокату належить виконання 
функції щодо надання професійної правничої допомоги.

Розділяє таку законодавчу позицію М.Ю. Семігін, який підкреслює, що професійна 
правнича допомога забезпечує можливість кожному звернутися до особи, що має про-
фесійні знання (професіонала) у сфері права (адвоката) з метою отримання належної 
правової інформації та/або ефективного захисту своїх прав та інтересів [21, с. 8].

Нагадаємо, що під кваліфікацією (від лат «quails» – який, якої якості і «facio» – роб-
лю; від англ. «quality» – якість) мається на увазі ступінь і вид професійної освіти, що 
необхідні для виконання конкретної роботи; наявність підготовки, професійних 
знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити 
певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці 
за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи ін-
шими атестаційними категоріями [22, c. 129-130]. Саме тому слушною варто визнати 
також позицію О.Г. Кучерени, який підкреслює, що правова допомога від осіб, які 
володіють спеціальними юридичними знаннями, вміннями і навичками, вважається 
саме кваліфікованою. Не дивлячись на різноманіття органів та осіб, що надають ква-
ліфіковану юридичну допомогу, жоден з цих органів не може замінити адвокатуру. 
Адвокат – це особа, здатна надавати юридичну допомогу за всіма без винятку право-
вими питаннями. Виходячи з кваліфікаційних вимог, що пред’являються до адвока-
тів, вони повинні надавати правову допомогу значно більш високого рівня, ніж інші 
особи. Діяльність адвокатури з надання кваліфікованої юридичної допомоги має уні-
версальний характер [23, c. 11].

Висновки. Вважаємо за необхідне виходити з підходу, відповідно до якого кваліфі-
кованість правничої допомоги охоплює два аспекти – кваліфікацію (професіоналізм) 
суб’єкта надання (і в цьому сенсі є ознакою, що характеризує суб’єкта надання) і якість 
самої допомоги (це вже ознака самої діяльності, її структури та змісту). До фактично-
го надання правничої допомоги не можна сказати, кваліфікована вона чи ні. Отже, 
поняття «правнича допомога» та «кваліфікована правнича допомога» співвідносяться 
як родове та видове поняття [4, с. 108]. У даному контексті не виникає жодного сумні-
ву в тому, що «професійна правнича допомога» асоціюється як вітчизняним законо-
давцем, так і науковими діячами передусім з діяльністю адвоката. Якщо йдеться про 
інших суб’єктів, які надають правову допомогу (на платній чи безоплатній основі) – 
юристів, нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядування і органів вико-
навчої влади, то її слід розцінювати як діяльність у сфері права або надання правових 
послуг (у разі їх оплатності).

Таким чином, вважаємо, що «правова (правнича) допомога» – це передусім сприян-
ня законодавчо закріпленими юридичними засобами та способами в реалізації прав, 
свобод та інтересів особи, яка потребує такої допомоги, з метою вирішення певної 
проблемної ситуації правового характеру (наявність спору або конфлікту, фактичне 
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порушення або загроза порушенню законних прав, свобод та інтересів особи тощо). 
Зазначене поняття зараховує до себе різні види правової допомоги, яка може надава-
тися як на платній, так і на безоплатній основі.

Водночас, враховуючи ту обставину, що дефініція «безоплатна правова допомога» 
співвідноситься з дефініцією «правова допомога» як частина і ціле, під безоплатною 
правовою допомогою пропонуємо розуміти офіційно визнану та фінансово гаран-
товану державою діяльність правового та процесуального змісту (надання правової 
інформації та консультацій; складення документів правового і процесуального ха-
рактеру; здійснення представництва іншої особи в судових та державних органах; 
забезпечення захисту особи від кримінального обвинувачення тощо), яка здійсню-
ються з боку суб’єктів системи надання безоплатної правової допомоги, перелік яких 
визначено у ст. 6-1 профільного Закону України «Про безоплатну правову допомо-
гу» з метою забезпечення, реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів, 
а також їх поновлення у разі порушення, для фізичних осіб, які потребують такого 
роду допомоги.
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УДК 342.9

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
СФЕРИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Візір Тетяна Сергіївна,
студентка магістратури
(Київський міжнародний університет, 
м. Київ, Україна)

Статтю присвячено адміністративно-правовому регулюванню сфери безпеки 
України. Здійснено науково-правовий аналіз чинних нормативно-правових 
актів та науково-теоретичних джерел із цього питання. З’ясовано, що вітчизняне 
законодавство не наводить визначення поняття «безпека України». До того ж 
вітчизняний законодавець замість поняття «безпека України» використовує такі 
дефініції, як «державна безпека», «національна безпека», «громадська безпека», 
«воєнна безпека».

З’ясовано, що термін «безпека» – це загальне поняття якості буття, яке може 
застосовуватись для означення багатьох явищ. Воно віддзеркалює не тільки 
притаманні певному явищу специфічні ознаки безпеки, але і поглинає в себе її загальні 
риси (фактори), що і дає змогу застосовувати його у багатьох галузях. Водночас 
категорія «безпека» не абсолютна, а відносна, її значення набуває сенсу тільки у 
сфері конкретної життєдіяльності людини чи суспільства. Безпека тісно пов’язана з 
усіма складниками соціуму, які є головними чинниками самозбереження, існування 
і розвитку природного середовища кожної людини зокрема і суспільства в цілому. 
Безпеку як узагальнене поняття треба розглядати в тріадному вимірі: людина – 
суспільство – держава.
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Наголошується, що адміністративно-правове регулювання є складним явищем, яке 
в сучасних умовах трансформаційних перетворень у суспільстві наповнюється новим 
змістом, а тому як наукова категорія активно досліджується вченими юридичної 
науки і потребує постійного осмислення.

У результаті дослідження, на підставі комплексного, всебічного, наукового аналізу 
виявлено певні прогалини у регулюванні досліджуваного питання та наведено 
рекомендації щодо їх вирішення. Так, установлено, що поняття адміністративно-
правового регулювання сфери безпеки України у законодавстві України відсутнє, 
запропоновано закріпити на законодавчому рівні визначення «адміністративно-
правове регулювання у сфері безпеки України» як діяльності органів державної влади, 
яка спрямована на впорядкування, охорону та розвиток суспільних відносин, що 
виникають у сфері безпеки політичної, екологічної, науково-технологічної, економічної 
(фінансової), демографічної, інформаційної, соціальної та військової безпеки України.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, сфера безпеки, безпека 
України, проблеми регулювання.

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION  
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Master's Student
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Kyiv, Ukraine)

The article is devoted to the administrative-legal regulation of the security sphere of 
Ukraine. Scientific and legal analysis of current normative legal acts and scientific and the-
oretical sources on the given issue is carried out. It is determined that domestic legislation 
does not define the definition of “security of Ukraine”. Moreover, the domestic legislator 
instead of the concept “security of Ukraine” uses definitions such as “state security”, “na-
tional security”, “public safety”, “military security”.

It is found that the term “safety” is a general notion of the quality of being, which can be 
used to identify many phenomena. It reflects not only specific features of a particular phe-
nomenon of safety, but also absorbs its common features (factors) in itself, which allows it to 
apply it in many industries. However, the category of “safety” is not absolute, but relative, 
and its significance becomes meaningful only in the field of the concrete life of a person 
or society. Safety is closely connected with all components of society, which are the main 
factors of self-preservation, existence and development of the natural environment of each 
person in particular and society as a whole. Safety as a generalized concept must be consid-
ered in the triad dimension: man – society – the state.

It is noted that administrative-legal regulation is a complex phenomenon, which in mod-
ern conditions of transformational transformations in society is filled with new content, and 
therefore, as a scientific category is actively studied by scientists of the legal science and 
needs constant reflection.

As a result of the study, based on comprehensive, comprehensive, scientific analysis, cer-
tain gaps in the regulation of the investigated issue were identified and recommendations 
for their solution were given. In particular, it is established that the concept of adminis-
trative-legal regulation of the sphere of security of Ukraine in the legislation of Ukraine is 
absent and it is proposed to fix at the legislative level the definition of “administrative and 
legal regulation in the security of Ukraine” as the activities of state authorities aimed at the 
regulation, protection and development of social relations, arising in the field of security of 
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political, ecological, scientific and technological, economic (financial), demographic, infor-
mational, social and military security of Ukraine and.

Key words: administrative and legal regulation, security sphere, security of Ukraine, 
problems of regulation.

Актуальність теми. Адміністративно-правове регулювання у сфері безпеки Укра-
їни є невід’ємним складником сучасної системи управління на шляху до правової 
держави. Сьогодні Україні потрібні дієві інструменти державного управління у сфері 
безпеки, основними засобами якого є адміністративні заходи впливу органів контро-
лю публічної влади і передбачена законом відповідальність за порушення законодав-
ства у сфері безпеки.

Постановка проблеми. Норми національного законодавства у сфері безпеки Укра-
їни містять чимало прогалин, а тому потребують удосконалення, адже існування 
значних недоліків у законодавчій регламентації основних параметрів безпеки усклад-
нюють процес упровадження у життєдіяльність нашого суспільства правових норм та 
інституцій, притаманних сучасному цивілізованому світу.

Стан дослідження. Адміністративно-правове регулювання сфери безпеки Укра-
їни неодноразово привертало уваги вітчизняних науковців, серед яких: В.Б. Авер’я-
нов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, О.Д. Довгань, Б.А. Кормич та ін.

Однак наявні наукові праці стосуються лише окремих питань цієї теми. Так, нау-
ковці висвітлюють переважно питання інформаційної безпеки та національної безпе-
ки. Крім того, більшість досліджень базуються на застарілих нормах законодавства.

Метою статті є аналіз адміністративно-правового регулювання сфери безпеки 
України, виявлення проблем та вироблення рекомендацій стосовно їх розв’язання.

Виклад основних положень. Аналіз нормативно-правової бази у сфері безпеки 
України дає змогу дійти висновку про те, що поняття адміністративно-правового ре-
гулювання сфери безпеки України, незважаючи на його важливість, у законодавстві 
України відсутнє.

Зазначене зумовлює потребу звернутися до наукової літератури з метою з’ясування 
сутності поняття «адміністративно-правове регулювання безпеки України».

Досліджуючи питання стосовно сутності адміністративно-правового регулюван-
ня суспільних відносин у сфері безпеки України, слід виходити з наявних у теорети-
ко-правовій науці уявлень щодо такого складного і багатогранного явища правової 
дійсності, як адміністративно-правове регулювання загалом, яке є видовим поняттям 
стосовно родового поняття «правове регулювання».

Зауважимо, що у науковій літературі у найбільш загальному вигляді під правовим 
регулюванням (від лат. regulare – «спрямування, впорядкування») розуміють здійс-
нюваний усією системою адміністративно-правових засобів вплив суб’єктів публічної 
адміністрації на суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони 
та розвитку [4, с. 211].

У юридичній науковій та навчальній літературі термін «регулювання» трактується 
як упорядкування, налагодження, приведення чогось у відповідність до чогось (з чи-
мось) [10, c. 172; 16, c. 256]. Проте діяльність з упорядкування певних суспільних інте-
ресів та явищ, на думку Є.Б. Кубка [1, c. 64-65], можлива тоді, коли певні об’єкти вже 
організаційно оформлені, а тому регулювання слід розглядати як одну з форм орга-
нізаційної діяльності, яка забезпечує впорядкованість соціальних об’єктів та організа-
цію цілеспрямованого впливу на них.

Наведені визначення свідчать, що термін «регулювати» розкривається через дієсло-
ва «впорядковувати», «налагоджувати», «керувати», «домагатись» та інші, які вказують 
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на дію, а остання, з точки зору соціології, передбачає наявність мети, свідомості й 
об’єкта дії. Таким чином, викладене вище дає підстави стверджувати, що «регулюван-
ня» в найзагальнішому сенсі – це дія (діяльність) за значенням, що зумовлена певною 
метою (ціллю), якій передує усвідомлення суб’єктом регулювання потреби в ньому.

Адміністративно-правове регулювання є складним явищем, яке в сучасних умовах 
трансформаційних перетворень у суспільстві наповнюється новим змістом, а тому як 
наукова категорія активно досліджується вченими юридичної науки і потребує по-
стійного осмислення.

Аналіз юридичної літератури свідчить про багатозначність поняття «адміні-
стративно-правове регулювання», що зумовлено різновекторністю поглядів на 
такі явища, як «правове регулювання», «правовий вплив», «механізм правового 
регулювання» [6, c. 61].

Різносторонні погляди на зміст (структурні елементи) адміністративно-правового 
регулювання якнайкраще можна побачити в авторських працях на рівні монографіч-
них досліджень зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове 
право; інформаційне право. Так, наприклад, Н.В. Галіцина, досліджуючи особливос-
ті адміністративних процедур за участю товариств з обмеженою відповідальністю 
в Україні, робить висновок, що адміністративно-правове регулювання як різновид 
державного регулювання є механізмом імперативно-нормативного впорядкування 
організації і діяльності суб’єктів і об’єктів управління і формування стійкого правово-
го порядку функціонування [3].

Дещо схожу позицію транслює О.В. Голяшкін, для якого сутність адміністра-
тивно-правового регулювання полягає у механізмі імперативно-нормативного впо-
рядкування організації і діяльності суб’єктів та об’єктів державного управління і фор-
мування стійкого порядку функціонування, яке, поєднуючись із нормами інших 
галузей права, «оформлює», «поглинає», «вводить» їх у дію на певному циклі, ситуа-
ції діяльності регульованих об’єктів [5].

О.М. Даценко пропонує визначати адміністративно-правове регулювання як упо-
рядкування суспільних відносин нормами адміністративного права у сфері держав-
но-управлінської діяльності в інтересах особи та держави [9, c. 25].

І.О. Грицай адміністративно-правове регулювання діяльності неурядових пра-
возахисних організацій розглядає як вплив держави, спрямований на забезпечення 
ефективності та законності діяльності НПО з метою реалізації конституційно закрі-
плених положень щодо прав громадян на свободу об’єднання у громадські органі-
зації для захисту своїх прав [7, с. 91]. Схожий підхід пропонують також В.І. Загумен-
ник, В.В. Мусієнко, В.В. Проценко та І.М. Шопіна. Так, В.І. Загуменник, В.В. Мусієнко, 
В.В. Проценко трактують адміністративно-правове регулювання як цілеспрямований 
вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за 
допомогою адміністративно-правових заходів прав, свобод і публічних законних ін-
тересів фізичних і юридичних осіб, нормального функціонування громадянського 
суспільства й держави [2, c. 400].

На думку І.М. Миронець, адміністративно-правове регулювання варто розглядати 
як цілеспрямований, впорядковувальний, управлінський вплив держави на суспіль-
ні відносини [11]. Тобто основною ознакою адміністративно-правового регулювання 
науковці вважають упорядковувальний вплив норм адміністративного права на су-
спільні відносини.

Зважаючи на вищенаведене, доходимо висновку, що адміністративно-правове ре-
гулювання розглядається науковцями у вузькому та широкому розумінні, тому одно-
значного погляду щодо цього поняття в юридичній літературі не склалося.
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Проаналізовано визначення адміністративно-правового регулювання свідчать про 
відсутність єдиного погляду на зміст та структурні елементи цього процесу. Водно-
час об’єднувальним фактором наукового «читання» цієї проблематики є бажання пе-
реважної більшості авторів довести динамічні властивості цього процесу – активну, 
цілеспрямовану дію органів державної (виконавчої) влади, що мають впорядкувати 
суспільні відносини у певній сфері публічного адміністрування [14, c. 147].

Отже, з вищевказаного можемо зробити висновок про те, що адміністративно-пра-
вове регулювання у сфері безпеки України можна визначати як діяльність органів 
державної влади, яка спрямована на впорядкування, охорону та розвиток суспільних 
відносин, що виникають у сфері безпеки України, за допомогою адміністративно-пра-
вових засобів.

Варто зазначити, що термін «безпека» почали вживати ще в ХII столітті. Він означав 
спокійний стан духу людини, котра вважала себе захищеною від будь-якої небезпеки. 
Для порівняння, в Росії це поняття використовувалося рідко. Уперше термін держав-
на безпека вжито в «Положенні про заходи до охорони державного порядку та гро-
мадського спокою» від 14 серпня 1881 року [8, с. 7-8].

Сутність терміна «безпека» спочатку пов’язували з біологічною природою людини, 
а уже згодом із формуванням та становленням національних інтересів. Так, термін 
«безпека» (згідно зі словником Робера) набув поширення у 1190 році у Західній Єв-
ропі, в основу якого було покладено спокійний стан духу людини, яка вважала себе 
захищеною від будь-якої небезпеки.

У XVII-XVIII ст. розуміння поняття «безпека» дещо змінюється. Воно розглядається 
як «стан, ситуація спокою, яка з’являється в результаті відсутності реальної небезпеки, 
а також матеріальні, економічні, політичні умови, відповідні органи та організації, 
що сприяють утворенню такої ситуації» [17, с. 15].

Варто зазначити, що введення в науковий обіг терміна «національна безпека» 
пов’язували з президентом США Т. Рузвельтом, який на початку ХХ ст. визначив її як 
сукупність умов, що надійно забезпечують національний суверенітет, захист страте-
гічних інтересів і повноцінний розвиток суспільства [17, с. 15].

Термін «безпека» – це загальне поняття якості буття, яке може застосовуватись 
для означення багатьох явищ. Воно віддзеркалює не тільки притаманні певному 
явищу специфічні ознаки безпеки, але і поглинає її загальні риси (фактори), що 
і дає змогу застосовувати його у багатьох галузях. Водночас категорія «безпека» не 
абсолютна, а відносна, її значення набуває сенсу тільки у сфері конкретної жит-
тєдіяльності людини чи суспільства. Безпека тісно пов’язана з усіма складниками 
соціуму, які є головними чинниками самозбереження, існування і розвитку при-
родного середовища кожної людини зокрема і суспільства в цілому. Безпеку як 
узагальнене поняття треба розглядати в тріадному вимірі: людина – суспільство – 
держава [12, c. 142].

«Безпека» є міждисциплінарною категорією, синтетичним суспільствознавчим по-
няттям, що змушує дуже широко тлумачити цю категорію, хоча усталеного її визна-
чення й досі не існує.

Проаналізувавши відповідну нормативно-правову базу, доходимо висновку про 
те, що вітчизняне законодавство не наводить визначення поняття «безпека Украї-
ни». Більше того, вітчизняний законодавець замість поняття «безпека України» вико-
ристовує такі дефініції, як «державна безпека», «національна безпека», «громадська 
безпека», «воєнна безпека».

Так, згідно з положенями Закону України «Про національну безпеку України» [15], 
який набув чинності 8 липня 2018 року:
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– воєнна безпека – захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності 
і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних 
інтересів від воєнних загроз (п. 2 ст. 1);

– громадська безпека і порядок – захищеність життєво важливих для суспіль-
ства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких 
є пріоритетним завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, ор-
ганів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які здійсню-
ють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту національних інтересів від впливу  
загроз (п. 3 ст. 1);

– державна безпека – захищеність державного суверенітету, територіальної ціліс-
ності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національ-
них інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру (п. 4 ст. 1);

– національна безпека України – захищеність державного суверенітету, територі-
альної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інте-
ресів України від реальних та потенційних загроз (п. 9 ст. 1).

Аналіз Концепції (основи державної політики) національної безпеки України 
(1997 р.), Закону України «Про основи національної безпеки України» (2003 р.) та ін-
ших законодавчих актів і наукових праць свідчить, що ключовим моментом під час 
визначення понять «безпека» і «національна безпека» вбачається запобігання загро-
зам (внутрішнім та зовнішнім), унеможливлення яких відповідає життєво важливим 
інтересам людини, суспільства, держави.

Поняття «національна безпека» інтегрує в собі низку аспектів безпеки і на їх основі 
дозволяє представити цілісну картину цієї складної і багатопланової теоретичної кон-
струкції. Так, на думку М.О. Перепелиці, за структурою поняття «національна безпе-
ка» є системою, яка складається з таких підсистем:

1) політичної;
2) екологічної;
3) економічної (фінансової);
4) науково-технологічної;
5) демографічної;
6) інформаційної;
7) соціальної;
8) військової [13, c. 86].
Тобто адміністративно-правове регулювання у сфері безпеки України можна ви-

значати як діяльність органів державної влади, яка спрямована на впорядкування, 
охорону та розвиток суспільних відносин, що виникають у сфері безпеки політичної, 
екологічної, науково-технологічної, економічної (фінансової), демографічної, інфор-
маційної, соціальної та військової безпеки України.

Висновки та пропозиції. Викладене вище дозволяє зробити висновок про те, що 
чинне національне законодавство України у частині адміністративно-правового ре-
гулювання сфери безпеки України містить чимало прогалин, а тому потребує вдо-
сконалення. Убачається за необхідне закріпити на законодавчому рівні визначення 
дефініції «адміністративно-правове регулювання у сфері безпеки України».

Так, пропонуємо визначити адміністративно-правове регулювання у сфері без-
пеки України можна визначати як діяльність органів державної влади, яка спря-
мована на впорядкування, охорону та розвиток суспільних відносин, що виника-
ють у сфері безпеки політичної, екологічної, науково-технологічної, економічної 
(фінансової), демографічної, інформаційної, соціальної та військової безпеки 
України.



156

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

Також слід зауважити, що адміністративно-правове регулювання сфери безпеки 
України потребує подальшого наукового дослідження у напрямі пошуку шляхів удо-
сконалення національного законодавства у цій сфері.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА:  

НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
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і фінансового права
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м. Київ, Україна)

Статтю присвячено житлово-комунальному господарству як об’єкту адміністра-
тивно-правового регулювання. Останнім часом галузь житлово-комунального госпо-
дарства через зміни, що тут відбуваються, перебуває у центрі уваги громадськості. 
Житлово-комунальне господарство – це одна з найбільш важливих соціальних галу-
зей, у структурі якої діє широка мережа підприємств і організацій різної форми влас-
ності, які здійснюють на певній території господарську діяльність із виготовлення 
продукції та надання послуг, спрямовану на задоволення суспільних потреб у жит-
лових та комунальних послугах та займає провідне місце в механізмі реалізації права 
на житло [1]. Така увага направлена на її правове регулювання. Саме посередництвом 
правового регулювання суспільних відносин держава може впливати на виникнен-
ня, розвиток, функціонування та припинення останніх, використовуючи при цьому 
право як інструмент. Зважаючи на дослідження житлово-комунального господарства 
з точки зору адміністративно-правового регулювання, необхідно враховувати останні 
тенденції розвитку науки адміністративного права. Ідеться про те, що в сучасній ад-
міністративно-правовій доктрині визначальна увага має бути приділена так званим 
«публічно-сервісним» відносинам, через які встановлюються численні та багатоманітні 
взаємостосунки між суб’єктами публічної адміністрації і приватними особами, в яких 
публічна влада покликана обслуговувати громадян у реалізації їхніх прав і свобод [2]. 
Однією з особливостей правового регулювання галузі житлово-комунального господар-
ства (далі – ЖКГ) є значна кількість нормативно-правових актів, що його здійснюють. 
Тому під час аналізу адміністративно-правового регулювання нашу увагу ми звернемо 
на базові документи, які визначають основу такого регулювання аналізованої галузі.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, правове регулювання, жит-
лово-комунальні послуги, право на житло.
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Administrative and Financial Law
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The article is devoted to housing and communal services as an object of administrative 
and legal regulation. Recently, the housing and utilities industry has been at the center of 
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public attention due to the changes taking place here. Housing and communal services is 
one of the most important social sectors, in the structure of which there is a wide network of 
enterprises and organizations of various forms of ownership, which carry out on a certain 
territory the economic activity on the manufacture of products and the provision of services 
aimed at meeting the public needs in residential and communal services and takes the lead-
ing place in the mechanism of realization of the right to housing [1]. In the first place, such 
attention is directed to its legal regulation. It is through the mediation of legal regulation of 
social relations that the state can influence the emergence, development, functioning and 
termination of the latter, while using the right as an instrument.

Given the study of housing and communal services from the point of view of adminis-
trative regulation, it is necessary to take into account the latest trends in the development of 
science of administrative law. It is meant that in the modern administrative-legal doctrine 
the main attention should be paid to the so-called “public-service” relations, through which 
numerous and diverse relationships are established between the subjects of public adminis-
tration and private individuals in which public authority is called, so to speak, serve citizens 
in the exercise of their rights and freedoms [2].

One of the peculiarities of the legal regulation of the housing and communal services 
sector (hereinafter – housing and communal services) is a large number of legal acts that 
implement it. Therefore, in the analysis of administrative-legal regulation, we pay attention 
to the basic documents that determine the basis for such regulation of the industry.

Key words: housing and communal services, legal regulation, housing and communal 
services, the right to housing

Основне значення правового регулювання суспільних відносин полягає в тому, 
що саме під час здійснення останнього повністю реалізуються функції права, до яких 
традиційно належать основні (регулятивна та охоронна), а також неосновні (компен-
саційна, обмежувальна, правопоновлювальна), а також проявляються аспекти цінно-
сті права як інструмента впорядкування суспільних відносин [3, с. 154-162]. Іншими 
словами, шляхом правового регулювання досягається одна з цілей існування правової 
держави – забезпечення дотримання і захисту прав і свобод людини.

Ураховуючи аналіз галузі ЖКГ з точки зору адміністративно-правового регулю-
вання, всі аналізовані акти в галузі житлово-комунального господарства необхідно 
сприймати, зважаючи на положення Закону України «Про адміністративні послуги» 
від 06 вересня 2012 р. [4].

Так, основу правового регулювання житлових правовідносин у нашій держа-
ві становить ст. 47 Конституції України, яка закріплює право людини на житло. 
В Основному Законі закріплено, що кожен має право на житло, а також те, що держава 
створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, при-
дбати його у власність або взяти в оренду. Зазначена конституційно-правова норма є 
за своїм змістом гарантією, яку, на жаль, зважаючи на складну соціально-економічну 
ситуацію в Україні, держава повністю виконати не може. Згідно з ч. 2 ст. 47 Конститу-
ції України, громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається дер-
жавою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них 
плату відповідно до закону. У такому разі має місце закріплення права на безоплатне 
або за доступну плату отримання житла для соціально вразливих верств населення. 
Окрім того, право на житло входить до складу права на достатній життєвий рівень, 
що закріплено у ст. 48 Основного Закону України [5].

Останнім стратегічним нормативно-правовим документом стала Загальнодержав-
на програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009–
2014 роки (далі – Програма). Її метою було визначення засад реалізації державної 
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політики реформування житлово-комунального господарства, вжиття заходів щодо 
підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого 
розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-
комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стан-
дартів. Задля досягнення окресленої мети в Програмі поставлено конкретні завдання 
та окреслено принципи, на яких мала ґрунтуватись державна політика реформуван-
ня та розвитку житлово-комунального господарства [6].

Проте слід зазначити, що Програма, на жаль, регулювала не всі елементи сфери 
житлово-комунального господарства. Поза врегулюванням Програми залишились 
такі сфери: газопостачання, міський транспорт, окрім електричного, дорожньо-мос-
тове сполучення, поховання і похоронна справа, частково ресурсозбереження та ре-
сурсоефективність. Ураховуючи, що ЖКГ є системним комплексом підгалузей, ре-
формування окремих із них без удосконалення механізмів у межах інших можуть 
звести нанівець більшість ужитих заходів.

Проте основним її недоліком є те, що вона, будучи прийнятою у 2009 році, була 
призначеною до виконання до 2014 року, хоча навіть сьогодні не всі положення були 
виконані. Отож, на наш погляд, не можна вважати прийнятним відсутність держав-
ного програмного регулювання комплексної галузі держави, яка вимагає постійного 
та глибокого регулювання та значно впливає на можливість реалізації права людини 
на достатній життєвий рівень. Усвідомлюючи це, окремі регіони України прийняли 
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства окремих 
населених пунктів [7-10]. Такі програми приймались із посиланням на ЗУ «Про місце-
ве самоврядування в Україні» щодо права громади самостійно вирішувати питання 
місцевого значення [11]. Натомість попередні аналогічні програми, окрім посилання 
на положення ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», були прийняті «на вико-
нання» чи «з метою реалізації» Закону України «Про Загальнодержавну програму 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009–2014 роки» 
[12-13], що забезпечувало комплексний стратегічний розвиток галузі на рівні як усієї 
держави, так і окремих її регіонів.

Уважаємо, що розвиток стратегічно важливої галузі України без належного нор-
мативного закріплення програми її реформування не буде можливим, оскільки поз-
бавлення заходів характеру системності та методичності прирівнюють до нуля їх 
результати. Отож, на наш погляд, необхідним є прийняття нової програми розвит-
ку житлово-комунального господарства, ураховуючи проблеми в цій галузі, соціаль-
но-економічні та політичні умови буття України в сучасних умовах.

Базовим законом, на положеннях якого ґрунтується діяльність усього житлово-ко-
мунального господарства, є Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 
24 червня 2004 року [14] (далі – старий Закон). Зауважимо, що з 1 травня 2019 року вво-
диться в дію новий Закон «Про житлово-комунальні послуги» (далі – новий Закон) від 
9 листопада 2017 року. На наш погляд, цей факт зайвий раз підтверджує усвідомлен-
ня законодавця необхідності суттєвих змін в аналізованій галузі та вказує на ту значну 
увагу, яку держава приділяє житлово-комунальному господарству. Ухвалення нового 
Закону, на наше переконання, є позитивним аспектом у правовому регулювання га-
луззю ЖКГ, адже положення старого однойменного Закону від 24 червня 2004 року 
почали втрачати актуальність, починаючи із закріплених у ньому деяких принципів 
і закінчуючи окремими нормами. Це можна підтвердити на прикладі одного з прин-
ципів державного регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги. Так, на 
рівні принципу такого державного регулювання старий Закон у п. 7 ч. 1 ст. 30 ви-
діляє випередження зростання доходів населення над зростанням цін/тарифів на 
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житлово-комунальні послуги. При цьому аналіз низки нормативно-правових актів із 
питань тарифів на окремі житлово-комунальні послуги, тарифи на електроенергію 
для населення на обсяг до 100 кВт/год, поступово збільшився з 28,02 коп. за кВт/год. 
(до 1 червня 2014 р.) до 90 коп. за кВт/год. (з 01 березня 2017 р.), тобто більше ніж 
утричі. А для тих, хто споживає більше ніж 100 кВт/год (до 600 кВт/год. до 01 березня 
2017 року) – взагалі збільшився за цей же період із 0,36 грн до 1,68 грн, тобто більше ніж 
у 4,5 рази [16-18]. Роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб 
населення, поступово піднялися з 720 грн за тисячу кубометрів (з 1 травня 2014 р.) до 
4 942 грн за тисячу кубометрів (з 1 квітня 2017 р.), тобто майже в 7 разів [19; 20]. Щодо 
централізованого опалення, то тарифи піднялись із середніх 282 грн/Гкал (до 1 трав-
ня 2014 вартість) до нинішніх середніх 1 200-1 400 грн/Гкал, тобто в 4-5 разів [21-23]. 
При цьому за оцінками Світового банку через глибоку економічну рецесію і високу 
інфляцію доходи населення у 2015 році скоротилися на 22% [24]. А у 2016 році, за 
даними Державної служби статистики, доходи населення України виросли на 15,4%, 
а реальний дохід – на 0,3% [25]. Таким чином, можна побачити суттєву невідповід-
ність задекларованого у п. 7 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» прин-
ципу та ситуації, що складається на практиці. Про інші недоліки також неодноразово 
зверталося у літературі [26].

Новий Закон «Про житлово-комунальні послуги» регулює відносини, що виника-
ють у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, а предметом ре-
гулювання законодавчого акта є відносини, що виникають у процесі надання спожи-
вачам послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання теплової енергії, 
постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водо-
відведення та поводження з побутовими відходами, а також відносини, що виникають 
у процесі надання послуг із постачання та розподілу електричної енергії і природно-
го газу споживачам у житлових, садових, дачних будинках.

Новий Закон «Про житлово-комунальні послуги» встановлює повноваження органів 
державної влади (Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комуналь-
ного господарства) та місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг.

Документом визначається перелік житлово-комунальних послуг, до яких належать: 
1) житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком; 2) кому-
нальні послуги – послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та 
розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження 
з побутовими відходами.

Закон визначає, що учасниками правовідносин у сфері надання житлово-кому-
нальних послуг є: 1) споживач, 2) управитель багатоквартирного будинку (управи-
тель), 3) виконавці комунальних послуг (при цьому деталізує виконавців за кожним 
видом комунальної послуги) та закріплює права й обов’язки цих учасників.

Новим Законом також установлює порядок оплати житлово-комунальних послуг, 
ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги, застосування соціальних нормативів. 
Окремі розділи Закону присвячені договорам про надання житлово-комунальних по-
слуг та порядку надання житлово-комунальних послуг.

Проте і вказаний документ не позбавлений недоліків. Так, стаття 26 Закону встанов-
лює відповідальність за неналежне виконання договору, зокрема покладає обов’язок 
на споживача сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01% 
суми боргу за кожен день прострочення здійснення платежів за житлово-комунальні 
послуги. При цьому ч. 3 цієї статті закріплює умови звільнення від цього обов’язку: 
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«пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населен-
ню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати 
праці, підтвердженої належним чином». На наше переконання, цей перелік причин 
необхідно визнати невичерпним, оскільки такі причини, як, наприклад, перебування 
споживача у лікарні, затримка у виплаті пенсій, перебування у закордонному відря-
джені, тощо зумовлюють несвоєчасне здійснення вищезазначених платежів без вини 
споживача. Тому пропонуємо доповнити аналізовану статтю такими положеннями: 
«…та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої на-
лежним чином, та/або наявності іншої поважної причини, підтвердженої належним 
чином та визнаної виконавцем». Відповідно закріпити за споживачем право на оскар-
ження рішення виконавця про невизнання причини поважною.

Також ч. 4 цієї ж статті закріплює, що Виконавець комунальної послуги (крім по-
слуг із постачання та розподілу електричної енергії та природного газу) має право 
обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачеві не-
залежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі непогашення в пов-
ному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів із дня 
отримання споживачем попередження від виконавця. Але таке формулювання умов 
відключення комунальної послуги, на наш погляд, може породжувати можливі злов-
живання такого відключення, оскільки навіть сплативши суму заборгованості, зазна-
чену в попередженні, споживачеві продовжується надаватись ця послуга, а тому й 
збільшується заборгованість, про розмір якої споживач ще не отримав інформації. 
Тому доречно було б встановити право на таке відключення у разі несплати за спожи-
ті до отримання повідомлення послуги.

Але такою, що викликає найбільше питань, є стаття 29 Закону, яка регулює по-
рядок доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна споживача, зокрема без 
отримання згоди його власника чи користувача. Так, п. 3 ст 29 зазначає, що відмова 
споживача надати доступ виконавцеві до належних споживачеві приміщень є підста-
вою для припинення надання споживачеві відповідної комунальної послуги. Проте 
не є зрозумілим те, як діяти, якщо приміщення не належить користувачеві, а вико-
ристовується ним за договором, наприклад, оренди (так само і в п. 5 цієї статті). Крім 
того, в статті нічого не говориться про форму фіксації відмови споживача та вимоги 
до неї. Так само в п. 6 цієї статті говориться про попередження власника (користува-
ча) про здійснення несанкціонованого доступу, але нічого не говориться про форму 
такого попередження. На наше переконання, це може стати основою до зловживань 
із боку виконавця.

На наш погляд, серйозного доопрацювання потребує ч. 4 та 5 ст. 29 Закону, які доз-
воляють здійснити доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна без отримання 
згоди його власника (користувача) (несанкціонований доступ), тобто встановлюють 
обмеження конституційного права на недоторканість житла. Так, такий доступ дозво-
ляється «для рятування майна» або «для проведення огляду». Уважаємо, що підстави 
порушення конституційного права потребують більш чіткого врегулювання та дета-
лізації. Крім того, використання таких конструкцій, як «немає можливості встановити 
зв’язок із власником», «об’єктивні підстави вважати» є досить абстрактними та пов’я-
зані із суб’єктивним сприйняттям представника виконавця. Таким чином, окремі по-
ложення ст. 29 Закону потребують доопрацювання та доповнення положеннями, що 
у разі несанкціонованого доступу без достатніх підстав представник виконавця несе 
відповідальність згідно з чинним законодавством.
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СТРУКТУРА ЗБИРАННЯ ПИСЬМОВИХ ДОКАЗІВ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УЧАСНИКАМИ СПРАВИ

Голопапа Дарина Ігорівна,
аспірант юридичного факультету
(ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет», м. Ужгород, Україна)

Статтю присвячено дослідженню стадії збирання письмових доказів у адміністра-
тивному судочинстві. Автор виділяє три структурні етапи вказаної стадії, якщо зби-
рання письмових доказів проводять учасники справи, та проводить їх предметний 
аналіз. Положення вказаної статті розкривається не тільки на підставі новітнього за-
конодавства у сфері адміністративного судочинства, але і практики його застосування 
адміністративними судами. З’ясовано, що пошук письмових доказів полягає не тільки 
у вчиненні певних технічних дій з установлення тих чи інших письмових документів, 
які можна буде в майбутньому використати як письмові докази. Здійснюється також 
багато логічних операцій, пов’язаних із визначенням можливості використання пев-
них документів для доказування обставин адміністративно справи. Наголошено, що 
отримання письмових доказів, які перебувають у розпорядженні сторонніх осіб, може 
відбувається за межами процесуальної форми, оскільки сторони намагаються спочат-
ку зібрати письмові докази власними зусиллями, використовуючи наданий їм пра-
вовий статус. Доведено, що особливістю подання письмових доказів разом із певним 
процесуальним документом є те, що письмові докази, як правило, направлені на під-
твердження певних фактів, що викладені в змісті цього процесуального документа. 
У багатьох випадках їх підтвердження впливає на можливість вчинення чи не вчинен-
ня певної процесуальної поведінки далі. Зроблено висновок, що збирання письмових 
доказів в адміністративному судочинстві можна розділити на три етапи: виявлення, 
одержання та подання. Виявлення та подання письмових доказів є обов’язковими ета-
пами збору письмових доказів, тоді як одержання письмових доказів як етап буде на-
ставати тоді, коли потрібні особи письмові доказ перебувають у сторонніх осіб.

Ключові слова: адміністративне судочинство, учасники справи, збирання письмо-
вих доказів, виявлення, отримання, подання.

STRUCTURE OF WRITTEN EVIDENCE COLLECTION  
IN ADMINISTRATIVE LEGAL PROCEEDINGS BY PARTIES TO A CASE

Holopapa Daryna Ihorivna,
Postgraduate Student at Law Faculty
(Uzhhorod National University, 
Uzhhorod, Ukraine)

The article is devoted to the study of the stage of gathering written evidence in adminis-
trative proceedings. The author distinguishes three structural steps of the specified stage, if 
the gathering of written evidence is carried out by the participants of the case and conducts 
a substantive analysis. The provisions of this article are disclosed not only on the basis of 
the latest legislation in the field of administrative legal proceedings, but also the practice of 
its application by administrative courts. It was found that the search for written evidence 
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is not only in the course of certain technical actions for the establishment of certain written 
documents, which can be used in the future as written evidence. There are also many log-
ical operations related to determining the possibility of using certain documents to prove 
the circumstances of the administrative case. Emphasized that obtaining written evidence 
in the possession of unauthorized persons can occur outside the procedural form, because 
the parties are trying to gather first written evidence of their own efforts, using their given 
legal status. It is proved that the feature of the submission of written evidence, together with 
a certain procedural document, is that written evidence, as a rule, is aimed at confirming 
certain facts as set forth in the contents of this procedural document. In many cases, their 
confirmation affects the possibility of committing or not committing certain procedural be-
havior further. It is concluded that the collection of written evidence in administrative pro-
ceedings can be divided into three stages: detection, receipt and filing. Identifying and sub-
mitting written evidence in favor mandatory stages of gathering written evidence, while the 
written evidence as phase will occur in the event that the person's written evidence found 
in strangers.

Key words: administrative proceedings, participants of the case, collection of written 
evidence, disclosure, receipt, submission.

Постановка проблеми. Метою судового доказування адміністративного судочин-
ства є встановлення достовірних обставин адміністративної справи за допомогою 
судових доказів. Судове доказування, як і адміністративне судочинство, можна по-
ділити на декілька стадій, що послідовно змінюють один одного, показуючи процес 
переходу від вірогідних до достовірних знань суду та учасників процесу за обста-
винами адміністративної справи. Кожна стадія судового доказування володіє своєю 
процесуальною метою, яка їх розмежовує [1, с. 125]. Однією з них є стадія збирання 
судових доказів, зокрема письмових. Нова редакція КАС України істотно вплинула на 
структуру збирання письмових доказів та процедуру збирання на кожному етапі вка-
заної стадії судового доказування. Їх осмислення допоможе правильно застосувати на 
практиці норм, які регламентують збирання письмових доказів в адміністративному 
судочинстві.

Стан дослідження. Питання структури збирання письмових доказів учасниками 
справи на підставі нової редакції КАС України в полі зору науковців не було, хоча 
до нової редакції вказаного Кодексу дотичні дослідження проводили В.В. Гордєєв, 
Я.С. Калмикова, О.М. Нечитайло та інші. Саме тому, метою статті є визначення струк-
тури стадії збирання письмових доказів адміністративного судочинства учасниками 
справи та характеристика її етапів.

Виклад основного матеріалу. Термін «збирання доказів» неодноразово трапляєть-
ся в нормах КАС України (наприклад, ч. 3 ст. 77, ч. 2 ст. 84 тощо). Але він не позначає 
певну процесуальну дію, а охоплює цілісну групу процесуальних дій, що пов’язані 
однією метою, зокрема необхідністю залучити в адміністративну справу судові дока-
зи. Ось чому варто говорити про окрему стадію судового доказування, яка підпоряд-
ковується властивим тільки їй своєрідним правилам, взята у часові межі та покладає 
на суб’єктів доказування численні зобов’язання, а також надає їм певні права (сто-
совно адміністративного суду як суб’єкта доказування, відбувається наділення його 
повноваженнями, зокрема дискреційними).

Структура збирання письмових доказів у адміністративному судочинстві зумовлю-
ються тими суб’єктами, що здійснюють таку роботу: учасниками справи (як прави-
ло, сторонами) або адміністративним судом. Причому особливість збирання власне 
письмових доказів показує, що їх збирання поділяється на взаємопов’язані між собою 
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етапи, кількість та характер яких може бути різним. Так, якщо збирання письмових 
доказів проводять сторони справи, вони виявляють письмові докази, отримують пись-
мові докази та подають письмові докази. Якщо збирання письмових доказів прово-
дить адміністративний суд, він виявляє письмові докази та отримує письмові дока-
зи у справу. Оскільки обсяг наукової статті не дає можливості розглянути специфіку 
збирання письмових доказів усіх суб’єктів доказування, зосередимо свою увагу на та-
ких, як учасники справи.

Виявлення письмових доказів – це такий етап збору письмових доказів, що поєднує 
в собі дії сторін та інших учасників справи, які направлені на пошук письмових до-
казів, що необхідні для встановлення фактів, що обґрунтовують позовні вимоги або 
заперечення проти них. Таке виявлення не можна зробити без належного знання про 
факти обґрунтування своїх вимог чи заперечень. Знаючи, що треба доводити, особа 
планує свої дії зі збирання судових доказів, зокрема визначає, які саме факти можна 
або необхідно довести за допомогою власне письмових доказів. Наприклад, якщо осо-
ба оспорює адміністративний договір як протиправний, то вона обов’язково повинна 
додати його до позовної заяви (оригінал чи копію), щоби довести суду, що цей дого-
вір був підписаний (ч. 7 ст. 161 КАС України). Тобто в цій ситуації, знаючи цю нор-
му права, робиться висновок, що цей юридичний факт має бути підтверджений суто 
письмовим доказом, оскільки інакші докази до уваги судом взяті не будуть.

Практична поведінка, направлена на пошук письмових доказів, може бути як мате-
ріально-правовою, тобто регламентуватися нормами матеріального права, так і суто 
процесуальною, тобто поведінка буде визначатися тільки нормами адміністратив-
ного процесуального права. Наприклад, у результаті вивчення заяв по суті справи, 
ознайомлення з інакшими матеріалами справи, учасники процесу зі змісту можуть 
дізнатися про існування певних документів, які вони захочуть використати для вста-
новлення обставин адміністративної справи. Тому важко погодитися з тими нау-
ковцями, які стверджують, що пошук доказів не може вважатися збиранням доказів, 
оскільки ця діяльність законодавчо не регламентована [2, с. 87].

Пошук письмових доказів полягає не тільки у вчиненні певних технічних дій 
з установлення тих чи інших письмових документів, які можна буде в майбутньому 
використати як письмові докази. Здійснюється також багато логічних операцій, пов’я-
заних із визначенням можливості використання певних документів для доказування 
обставин адміністративно справи. Справа у тому, що під час пошуку письмових до-
казів слід пам’ятати факти предмета доказування. У такому разі сторона буде прово-
дити цілеспрямований пошук лише належних доказів. До того ж, знаючи про певні 
законодавчі обмеження, особа буде шукати тільки певні письмові докази, наприклад, 
не копії документів, а їх оригінали, або взагалі не буде проводити пошук письмових 
доказів. Так, якщо розглядається справа про протиправність рішень, дій чи бездіяль-
ності суб’єкта владних повноважень, відповідач не може посилатися на письмові до-
кази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення (ч. 2 ст. 77 КАС Украї-
ни), тобто тут усвідомлюється неможливість використання певних документів, навіть 
якщо вони будуть належними для справи. Тобто у цій ситуації йдеться про проведен-
ня попередньої оцінки письмових доказів, що розшукуються. Така діяльність сторони 
є логіко-процесуальною, оскільки вона регламентується не тільки законами формаль-
ної логіки, але і нормативними процесуальними положеннями.

Як правило, коли говориться про попередню оцінку письмових доказів, уважається, 
що її має проводити тільки суд у процесі вчинення ним діяльності зі збирання доказів 
у справі [3, с. 143]. Проте дотримання вимог належності та допустимості судових дока-
зів, зокрема письмових, які подаються до суду, адресуються також і сторонам справи.
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У більшості випадків процес виявлення письмових доказів відбувається до подання 
позовної заяви до суду, а тому не регламентується нормами процесуального права. 
Як правило, це притаманно позивачеві, який повинен разом із поданням позовної 
заяви подати наявні у нього письмові докази, що будуть підтверджувати обґрунтову-
вання його позовних вимог (ч. 2 ст. 79 КАС України).

Під час вчинення дій, направлених на виявлення письмових доказів, вагоме значен-
ня має визначення місця перебування письмових доказів. Якщо такі письмові докази є 
у розпорядженні сторони або іншого учасника справи, що проводить їх виявлення, то 
їм залишається тільки подати письмові докази до суду. Але якщо в процесі виявлення 
буде з’ясовано, що письмові докази відсутні у розпорядженні сторони справи, а пере-
бувають у іншої особи, то такі письмові документи треба спочатку отримати. Отже, 
процес збирання письмових доказів переходить на інший етап, який називається от-
риманням письмових доказів.

Отримання письмових доказів – це діяльність сторони чи іншого учасника справи, 
яка направлена на отримання у власне розпорядження письмових доказів, які пере-
бувають у володінні інших осіб. Отже, цей етап збору письмових доказів настає тіль-
ки тоді, коли сторона, яка проводить пошук письмових доказів, не має їх у власному 
розпорядженні.

Сторона для отримання письмових доказів може звернутися по допомогу до суду, 
який у визначених законом випадках та в межах певних процедур може допомогти 
стороні збирати такі докази.

Отримання письмових доказів, які перебувають у розпорядженні сторонніх осіб, 
може відбувається за межами процесуальної форми, оскільки сторони намагаються 
спочатку зібрати письмові докази власними зусиллями, використовуючи наданий їм 
правовий статус. Так, сторона може у порядку Закону України «Про звернення грома-
дян» звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань гро-
мадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової 
інформації, посадових осіб відповідно до функціональних обов’язків із заявою або кло-
потанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав 
і законних інтересів (ст. 1). Представник позивача може здійснювати адвокатські запи-
ти ще до подання позовної заяви. Так, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» адвокатський запит визначає як «письмове звернення адвоката до органу 
державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 
громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвока-
ту для надання правової допомоги клієнту» (ч. 1 ст. 24). Як видно, внаслідок подання 
такого запиту можна отримати копії документів, тобто майбутніх письмових доказів.

Важливо під час отримання письмових доказів за межами процесуальної форми 
дотримуватися встановлених формальних правил матеріальним законодавством, 
інакше в наданні документів буде відмовлено. Так, в одній справі було встановлено 
факт недотримання позивачем вимог Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації» щодо публічного запиту до виконавчого комітету Лукашівської сільської 
ради Монастирищенського району Черкаської області про надання йому копії ше-
сти звернень до суду (заяв) про визнання спадщини на земельні паї відумерлою, ко-
пії шести рішень суду про визнання спадщини відумерлою і перехід земельних паїв 
у власність територіальної громади, інформацію про сплачені кошти в бюджет сіль-
ської ради СФГ «Любава» і СФГ «Хлібороб» за оренду шести невитребуваних земель-
них паїв з 2008 року і донині, внаслідок чого виконком відмовив позивачеві в наданні 
запитуваних документів [4].
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Отримання письмових доказів у адміністративній справі від інших осіб може мати 
місце і внаслідок дії адміністративного процесуального законодавства. Редакція КАС 
України в жовтні 2017 року зобов’язує сторін справи, які подають всі свої докази до 
суду, зокрема письмові, копії таких доказів передавати протилежній стороні. Так, копії 
доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або 
надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи (ч. 9 ст. 79 КАС України). 
Отже, існує процесуальне правило, відповідно до якого всі сторони повинні між собою 
обмінюватися доказами, одними із яких є письмові. Зважаючи на це правило, сторона 
справи одержує письмові докази від іншої сторони. Особливістю такого одержання є 
те, що ці письмові докази виявлялися іншою особою, а не тією, яка їх отримала.

Гарантією отримання письмових доказів від протилежної сторони є заборона суду 
використовувати письмові докази, якщо сторона, яка їх подала, документально не 
підтвердить надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи (ч. 9 ст. 79 КАС 
України). Проте є декілька випадків, які надають стороні справи не надсилати власні 
докази іншим учасникам справи, зокрема протилежній стороні: якщо такі докази є 
у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до 
суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 79 КАС України).

Таким чином, отримання письмових доказів є етапом їх збирання, що настає тоді, 
коли письмові докази перебувають у розпорядженні інших осіб, зокрема в учасників 
справи. Звідси напрошується висновок, що цей етап збору письмових доказів є фа-
культативним, а не обов’язковим, оскільки, якщо не має потреби вилучати письмові 
докази у сторонніх осіб, отримання письмових доказів як етап збору не настає.

Подання письмових доказів – це діяльність сторін та інших учасників справи, яка на-
правлена на передання письмових доказів у фактичне розпорядження адміністратив-
ного суду, який повинен їх залучити до матеріалів справи. Подання письмових дока-
зів є останнім етапом збирання письмових доказів, який обов’язково повинен мати 
місце, якщо учасник справи вирішив або змушений факти предмета доказування під-
тверджувати письмовими доказами. Необхідність цього етапу зумовлена обов’язком 
суду мотивувати свою позицію у справі, а без наявних доказів суд не зможе робити 
висновки про встановленість обставин позовних вимог чи заперечень проти них. До-
кази – це те, що дає можливість суду спиратися у своїх судженнях під час вирішенні 
правового спору.

Особливістю цього етапу збору письмових доказів є те, що вся поведінка, яка на-
правлена на подання письмових доказів у розпорядження суду, є процесуальною. 
За межами адміністративно-процесуальної форми подання письмових доказів учас-
никами справи не відбувається. До того ж обов’язковим суб’єктом із залучення пись-
мових доказів у адміністративну справу є адміністративний суд. Коли відбувається 
подання письмових доказів, то суд повинен на таку процесуальну дію реагувати, як 
правило, шляхом винесення ухвал, оскільки саме ними вирішуються поточні проце-
суальні питання. Ось чому подання письмових доказів завжди відбувається за участі 
як мінімум двох суб’єктів, зокрема учасника справи та адміністративного суду. Їхня 
діяльність, яка переслідує мету залучити письмові докази у справу, є процесуальною, 
оскільки повністю регламентується нормами КАС України.

Подання письмових доказів може мати місце під час подання позовної заяви, відзи-
ву на позов, відповіді на відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову 
чи відзиву, заяви про забезпечення позову, заяви про відкладення розгляду справи 
тощо. Такі дії можуть мати місце не тільки в суді першої інстанції, але і в судах вищих 
інстанцій, наприклад, подання письмових доказів разом з апеляційною скаргою, по-
дання письмових доказів разом із касаційною скаргою тощо.
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Аналіз указаних процесуальних дій дає можливість побачити, що подання пись-
мових доказів у адміністративну справу, як правило, супроводжується направленням 
до суду поряд із письмовими доказами певних процесуальних документів (позовної 
заяви, касаційної скарги, клопотання про відкладення розгляду справи тощо). Це за-
стереження є важливим, оскільки подання багатьох процесуальних документів в ад-
міністративному судочинстві взято у певні формальні правила, недотримання яких 
зумовлює їх неприйняття, а тому і незалучення письмових доказів у справу. Так, в од-
ній адміністративній справі заперечення Головного управління Держпродспожив-
служби в Одеській області, що подано як відповідь на відзив, судом повернуто відпо-
відачеві, оскільки воно надійшло з порушенням установлених строків [5].

Особливістю подання письмових доказів разом із певним процесуальним доку-
ментом є те, що письмові докази, як правило, направлені на підтвердження певних 
фактів, що викладені в змісті цього процесуального документа. У багатьох випадках 
їх підтвердження впливає на можливість вчинення чи не вчинення певної процесу-
альної поведінки далі. Коли такі докази не будуть подані, бажаного процесуального 
наслідку особа не добивається. Так, в одній справі суд не відкрив апеляційне прова-
дження, оскільки до апеляційної скарги не були додані письмові докази, які підтвер-
джують, що апелянт є інвалідом ІІ групи [6].

Згідно з ч. 2-3 ст. 79 КАС України, позивач, особи, яким законом надано право звер-
татися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати письмові докази разом із подан-
ням позовної заяви, тоді як відповідач повинен подати суду докази разом із поданням 
відзиву. Якщо письмові докази не будуть подані у вказані строки, їх до уваги суд не 
повинен брати (ч. 8 ст. 79 КАС України). Варто зазначити, що позиція суду, відповідно 
до якої він не бере до уваги письмові докази, подані за межами встановлених строків, 
обов’язково повинна бути мотивована у винесеній ним ухвалі.

Ось чому, відповідно до ч. 4 ст. 79 КАС України, якщо доказ не може бути поданий 
у встановлений законом строк з об’єктивних причин, учасник справи повинен про це 
письмово повідомити суд та зазначити: письмовий доказ, який не може бути подано; 
причини, з яких письмовий доказ не може бути подано у зазначений строк. Цікаво те, 
що учасник справи також повинен надати докази, які підтверджують, що він здійснив 
усі залежні від нього дії, спрямовані на отримання письмового доказу. Так, в одній адмі-
ністративній справі суд відмовив у витребуванні письмових доказів, оскільки позивачем 
під час подання позовної заяви не надано належних та допустимих доказів самостійного 
звернення до відповідача та Центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пра-
цю, зайнятість населення, з метою отримання зазначених в клопотанні документів [7].

У разі визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у вста-
новлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних 
доказів (ч. 5 ст. 79 КАС України). Так, в одній адміністративній справі вимагали доку-
менти від Військової частини А1008, але відповідач попросив надати йому додатковий 
строк для подання письмових доказів, пояснивши, що час проходження військової 
служби ОСОБА_3 припав на січень-грудень 2015 року, та більшість документів щодо 
нього перебувають в архіві, що потребує додаткового часу для їх пошуку. Крім того, 
натепер особовий склад Військової частини А1008 виконує бойові (службові) завдан-
ня на Сході України, зважаючи на що, відшукати всі документи щодо проходження 
служби ОСОБА_3 у військовій частині та подати разом із відзивом немає можливості. 
Суд таке пояснення взяв до уваги та прохання відповідача задовольнив [8].

Існує низка випадків, за якими подання письмових доказів, направлених на підтверджен-
ня позовних вимог чи заперечень проти них, допускається в інакші строки, не пов’язані 
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з поданням позову чи відзиву до суду. Так, у разі прийняття судом відмови сторони від 
визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин 
(ч. 6 ст. 79 КАС України). Або ж, якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням 
зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд залежно від та-
ких обставин установлює строк подання додаткових доказів (ч. 7 ст. 79 КАС України).

Якщо письмові докази не додано до позовної заяви чи до відзиву на неї, вони по-
даються через канцелярію суду з використанням Єдиної судової інформаційно-теле-
комунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про приєднання до 
матеріалів справи (ч. 10 ст. 79 КАС України).

Письмові докази можна до суду подавати в електронній формі. Такі копії письмо-
вих доказів обов’язково повинні бути посвідчені електронним цифровим підписом, 
прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Цікавим є те, що елек-
тронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом (ч. 3 ст. 94 КАС 
України), а є тільки його електронною формою представлення. Подання письмових 
доказів до суду в електронній формі є правом учасника справи, яке може тягнути 
певні наслідки: не вимагається, щоби учасник справи такі письмові докази заздалегідь 
надсилав іншим учасникам справи (ч. 9 ст. 79 КАС України). Якщо суду письмові до-
кази надані в електронній формі, то суд сам направляє копії таких документів іншим 
учасникам справи. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам 
справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість озна-
йомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформа-
ційно-телекомунікаційну систему (ч. 9 ст. 44 КАС України).

Висновки. Таким чином, збирання письмових доказів у адміністративному судо-
чинстві можна розділити на три етапи: виявлення, одержання та подання. Виявлення 
та подання письмових доказів є обов’язковими етапами збору письмових доказів, тоді 
як одержання письмових доказів як етап буде наставати тоді, коли потрібні особи 
письмові доказ перебувають у сторонніх осіб. Аналіз усіх трьох етапів збору пись-
мових доказів адміністративного судочинства показує, що сторона адміністративної 
справи, яка проводить виявлення письмових доказів, вимагає їх надання в інших осіб 
та проводить подання письмових доказів суду, здійснює активну поведінку. Ця по-
ведінка є цілеспрямованою: особа повинна максимально зробити все від неї залежне, 
щоби направити до суду наявні в неї письмові докази.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  
ДЕЛЕГУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 

МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
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аспірант кафедри державно-правових 
дисциплін та адміністративного права
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Статтю присвячено визначенню адміністративно-правового механізму реалізації 
правоохоронної функції держави Міністерством юстиції України. Оскільки Мініс-
терство юстиції України є одним із найбільших та найавторитетніших міністерств, 
без якого не є можливою будь-яка діяльність демократичної держави в правовій сфе-
рі, забезпеченні верховенства права та законності. Юридично Міністерство юстиції 
є самостійним суб’єктом владних повноважень, який має власний адміністративний 
статус, функції та завдання. Одним із яких є реалізація державної політики у сфері 
виконання кримінальних покарань та пробації. 

Для виконання вказаних завдань при Міністерстві юстиції функціонує Адміністра-
ція кримінально-виконавчої служби України та Державна установа «Центр проба-
ції». Державна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону здійс-
нює правозастосовні та правоохоронні  функції. 

Державна установа «Центр пробації» є неприбутковою державною установою, 
створеною для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої 
служби України з питань пробації і безпосереднього спрямування та координації ді-
яльності уповноважених органів із питань пробації, що належить до сфери управлін-
ня Мін’юсту. Діяльність Центру пробації спрямовується та координується заступни-
ком Міністра юстиції України відповідно до розподілу обов’язків.

Також можна зазначити, що розмаїття покладених на Мінюст функцій та завдань 
зумовило застосування ним широкого кола повноважень у сфері державної правової 
політики насамперед делегування правоохоронної функції держави через структур-
ні підрозділи. Як результат, реалізація Мінюстом правоохоронної функції держави 
полягає у створенні належних умов для користування громадянами, іноземцями та 
особами без громадянства своїми правами, захисту ними своїх прав під час відбуван-
ня кримінальних покарань та пробації.

Ключові слова: Міністерство юстиції України, правоохоронна функція, кримі-
нально-виконавча служба, пробація.
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The article is devoted to definition of administrative-legal mechanism of realization of 
law enforcement function of the state by the Ministry of justice of Ukraine. As the Ministry 
of justice of Ukraine is one of the largest and most influential ministries, such which is any 
activity of a democratic state in the legal sphere, the rule of law and the rule of law. Legal-
ly, the Ministry of justice acts as the independent subject of authority, which has its own 
administrative status, functions and tasks. One of which is the implementation of the state 
policy in the field of criminal punishment execution and probation. 

For implementation of vkazanikhzavdan’ at Ministry of justice Administration func-
tions criminally executive services of Ukraine and Public institution “Center of probation”. 
In same queue state criminally executive service of Ukraine in accordance with a law carries 
out pravozastosovni and law-enforcement functions.

In same queue Public institution “Center of probacii” is unprofitable public institution, 
created for providing of implementation of tasks of State criminally executive services of 
Ukraine on questions probacii and direct direction and co-ordination of activity of the autho-
rized organs on questions probacii, that belongs to the sphere of management of Min’yustu. 
Activity of Center of probacii is sent and co-ordinated the Deputy of justice of Ukraine min-
ister in accordance with distributing of duties.

It can also be noted that diversity is vested in the Ministry of justice of functions and tasks 
has led to the use of a wide range of powers in the sphere of state legal policy, first of all, the 
delegation of law enforcement functions of the state through divisions. As a result, the im-
plementation of the Ministry of justice the law enforcement function of the state is to create 
adequate conditions for citizens, foreigners and stateless persons of their rights, protecting 
their rights while serving criminal sentences and probation.

Key words: the Ministry of justice of Ukraine, law enforcement function, criminal and 
legal department, probation.

О. Предместніков у своїх дослідженнях, присвячених адміністративно-правовому 
статусу Міністерства юстиції, зазначає, що підпорядкування Міністерству юстиції Де-
партаменту пробації є за своєю суттю професійною правоохоронною діяльністю, яка 
надає йому рис, притаманних правоохоронним органам [1; с. 160]. Мета статті – до-
слідити детальніше те, які перед Міністерством юстиції України стоять завдання та 
специфіка реалізації ним правоохоронної функції держави.

Відповідно до Указу Президента України «Про Загальне положення про міністер-
ство, інший центральний орган державної виконавчої влади України» – міністерство 
(як загальне поняття) є центральним органом державної виконавчої влади, підпоряд-
кованим Кабінету Міністрів України [2].

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження По-
ложення про Міністерство юстиції України» від 02.07.2014 р. № 228 – Міністерство 
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юстиції України (Мін’юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України [3].

У п. 1 вищезгаданого Положення наведено таке визначення: Мін’юст є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, 
у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання 
рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі – виконання рішень), держав-
ної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної ре-
єстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи, та фізичних осіб-підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. 
Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих ака-
демій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформа-
ційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності у сфері виконання криміналь-
них покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування 
державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціону-
вання державної системи страхового фонду документації [3].

Варто зазначити, що увагу в діяльності центральних органів виконавчої влади, зокре-
ма Міністерства юстиції, знайшли своє відображення в працях: В. Авер’янова, Ю. Битя-
ка, О. Скакун, В. Копейчикова, Р. Будецького, С. Тюріна, О. Предместнікова та ін.

О. Будецький зазначає, що організаційна структура Міністерства юстиції України 
вміщує державні посади і функціональні структурні підрозділи, до складу яких вхо-
дять департаменти, відділи, управління тощо [4; с. 32].

Із затвердженням Положення про Міністерство юстиції України Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 02.07.2014 року № 228 та відповідно до Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 18.05.2016 року № 343 «Про деякі питання оптимізації 
діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», якою ліквідовано 
Державну пенітенціарну службу, водночас її завдання і функції з реалізації держав-
ної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації покладено на 
Міністерство юстиції [5].

Оскільки згідно із Законом України «Про Державну кримінально-виконавчу служ-
бу України, державна кримінально-виконавча служба України здійснює правозасто-
совні та правоохоронні функції і складається з центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Водночас 
до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України належать особи 
рядового і начальницького складу (далі – особи рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої служби), спеціалісти, які не мають спеціальних звань, та інші 
працівники, які працюють за трудовими договорами. Указане дає підстави вважати, 
що в складі Міністерства юстиції України функціонує правоохоронний орган [6].

Відповідно до Положення, одним з основних завдань Мін’юсту є забезпечення фор-
мування та реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань 
та пробації [3].

Функціонування Державної кримінально-виконавчої служби України в складі Мі-
ністерства юстиції доповнюється Державною установою «Центр пробації». Діяльність 
Державної установи «Центр пробації» регламентована Положенням про ДУ «Центр 
пробації» затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2017 № 4322/5 
«Про утворення Державної установи «Центр пробації» [7].

Відповідно до вказаного положення, ДУ «Центр пробації» є неприбутковою дер-
жавною установою, створеною для забезпечення виконання завдань Державної 
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кримінально-виконавчої служби України з питань пробації і безпосереднього спря-
мування та координації діяльності уповноважених органів з питань пробації, що на-
лежить до сфери управління Мін’юсту [7].

Діяльність Центру пробації спрямовується та координується заступником Міні-
стра юстиції України відповідно до розподілу обов’язків.

Основними завданнями Центру пробації є: 1) організаційно-методичне та прак-
тичне забезпечення завдань пробації відповідно до принципів, закріплених законо-
давством про пробацію; 2) здійснення наглядової пробації, соціально-виховної робо-
ти із засудженими, до яких застосовано пробацію, забезпечення судів інформацією, 
що характеризує обвинувачених (досудові доповіді); 3) виконання кримінальних по-
карань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяль-
ністю, громадських робіт, виправних робіт; 4) здійснення контролю за виконанням 
покарання у виді штрафу; 5) здійснення нагляду за особами, звільненими від відбу-
вання покарання з випробуванням, а також звільненими від відбування покарання 
вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років; 6) забезпечення 
направлення засуджених до обмеження волі, які на час винесення вироку не перебу-
вали під вартою, до кримінально-виконавчих установ відкритого типу; 7) виконання 
адміністративних стягнень у виді громадських робіт та виправних робіт; 8) органі-
зація підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний строк; 9) організація взаємодії та контролю за діяль-
ністю уповноважених органів з питань пробації; 10) моніторинг ефективності захо-
дів пробації та розробка пропозицій щодо їх удосконалення і подальшого розвитку 
пробації в Україні з урахуванням міжнародних стандартів пробації; 11) забезпечення 
взаємодії з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, су-
дами, установами та організаціями, науковими та навчальними закладами з питань 
реалізації завдань, визначених законодавством про пробацію; 12) формування вимог 
до професії та кваліфікаційних характеристик персоналу Центру пробації, підроз-
ділів уповноважених органів з питань пробації та підготовка пропозицій щодо його 
відбору та навчання; 13) створення ефективної комунікації Центру пробації, уповно-
важених органів з питань пробації та громадськості, що базується на принципах про-
зорості, довіри та партнерської взаємодії; 14) здійснення міжнародного партнерства 
у сфері пробації; 15) складання проекту кошторису видатків на утримання Центру 
пробації, уповноважених органів із питань пробації з обґрунтуваннями та детальни-
ми розрахунками; 16) підготовка пропозицій до паспортів бюджетних програм та зві-
тів про їх виконання [7].

Структуру Центру пробації становлять уповноважені органи з питань пробації як 
відокремлені структурні підрозділи.

Відповідно до наказу Мінюсту «Про затвердження Типового положення про упов-
новажений орган із питань пробації та Типового положення про сектор ювенальної 
пробації», уповноважений орган із питань пробації (далі – орган пробації) є органом 
виконання покарань, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері ви-
конання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 
та пробації. Орган пробації безпосередньо підпорядковується Державній установі 
«Центр пробації» (далі – Центр пробації) та є відокремленим підрозділом без права 
юридичної особи [8].

Як висновок можна зазначити, що розмаїття покладених на Мінюст функцій та 
завдань зумовило застосування ним широкого кола повноважень в сфері державної 
правової політики насамперед делегування правоохоронної функції держави через 
структурні підрозділи. Як результат, реалізація Мінюстом правоохоронної функції 
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держави полягає у створенні належних умов для користування громадянами, інозем-
цями та особами без громадянства своїми правами, захисту ними своїх прав під час 
відбування кримінальних покарань та пробації.
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СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Коломоєць Наталія Володимирівна,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного 
права і процесу факультету № 3
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внутрішніх справ, м. Харків, Україна)

Стаття присвячена характеристиці окремих сучасних форм та методів діяльності 
органів Національної поліції України щодо захисту прав, свобод та законних інтере-
сів дитини. Автор при цьому не відходить від класичної їх класифікації, тому форми 
діяльності органів Нацполіції було поділено на правові та неправові, або організацій-
ні, а методи – на примус та переконання.

У статті наголошується на тому, що незважаючи на усю позитивну динаміку роз-
витку правовідносин «людина / дитина – поліція», залишається цілий ряд невирі-
шених та дискусійних питань. Це, зокрема, формування та ведення обліків дітей, 
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забезпечення взаємодії, невизначеність компетенції спеціально уповноважених 
суб’єктів щодо захисту прав дитини, відсутність процесуальних норм, які повинні 
формувати механізм реалізації матеріальних норм, тощо.

Дослідження відображає основні напрями розвитку державної політики щодо за-
стосування заходів впливу по відношенню до неповнолітніх. Окремо наголошується 
на тому, що поступово змінюється векторність застосування примусу, незважаючи на 
домінуючу позицію імперативних приписів.

На окрему увагу заслуговують питання взаємодії органів Національної поліції Укра-
їни та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення належного рівня розвит-
ку дитини та її захисту, що відображено у відповідних регіональних програмах.

У висновках автор наголошує на тому, що діяльність органів Національної по-
ліції України має базуватися більше на методах переконання, ніж на методах при-
мусу. Останні своєю чергою мають застосовуватися винятково у крайніх випадках, 
коли інші методи правового регулювання були вичерпані і не надали позитивного 
результату, а правам, свободам та законним інтересам дитини продовжує загрожу-
вати небезпека.

Ключові слова: форми та методи діяльності, органи Національної поліції, захист 
та забезпечення, права дитини, ювенальна превенція

MODERN FORMS AND METHODS OF THE ACTIVITY OF NATIONAL POLICE 
AGENCIES IN THE FIELD OF PROTECTING CHILDREN RIGHTS

Kolomoiets Nataliia Volodymyrivna,
PhD in Law, Assistant Professor 
of Administrative Law and Procedure 
Department of the Faculty № 3
(Kharkiv National University 
of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine)

The article is focused on characteristics of certain modern forms and methods of the ac-
tivity of the agencies of the National Police of Ukraine regarding the protection of children 
rights, freedoms and legitimate interests. At the same time, the author does not deviate from 
their classical classification. The forms of the activities of the National Police were divided 
into legal and illegal or organizational, and methods – into coercion and persuasion.

The author of the article has noted that despite all the positive dynamics of the develop-
ment of “man/child – police” relations, there is still a number of unresolved and debatable 
issues. This includes, in particular, the formation and maintenance of children records, the 
provision of interaction, the uncertainty of the competence of specially authorized subjects 
to protect the rights of children, the lack of procedural norms, which must form the mecha-
nism for the implementation of material norms, etc.

The research reflects the main directions of the development of the state policy on the ap-
plication of measures of influence against minors. The author has separately noted that the 
vector of the application of coercion is gradually changing, despite the dominant position 
of imperative prescriptions.

Particular attention deserves the interaction between the agencies of the National Police 
of Ukraine and local self-government agencies in guaranteeing the proper level of the de-
velopment of children and their protection, as reflected in the relevant regional programs.

In the conclusions, the author has emphasized that the activity of the agencies of the 
National Police of Ukraine should be based more on methods of persuasion, rather than on 
coercion. The latter, in turn, should be applied only in extreme cases when other methods 
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of legal regulation were exhausted and did not give a positive result and there is still the 
danger to the rights, freedoms and legitimate interests of children.

Key words: forms and methods of activity, agencies of the National Police, protection 
and guaranteeing, children rights, juvenile prevention.

Діяльність Національної поліції України, як і всіх інших органів виконавчої вла-
ди, виражається у певних формах державного управління та забезпечується цілою 
низкою методів правового регулювання. Тобто в рамках своєї компетенції уповнова-
жені особи Нацполіції видають адміністративні акти різної юридичної сили та спря-
мування, укладають адміністративно-правові договори та вчинюють інші юридично 
значущі дії, що за своїм змістом та суттю становлять правові форми діяльності полі-
цейських. Неправовими формами своєю чергою є різного роду організаційні дії та дії, 
пов’язані з матеріально-технічним забезпеченням, які не тягнуть за собою настання 
юридичних наслідків, але сприяють розвитку та забезпеченню основних напрямів по-
ліцейської діяльності.

За допомогою наявних форм реалізується чимала кількість заходів, а саме:
– проводиться робота, спрямована на створення належних умов для проживання 

та виховання дітей у сім’ях та усунення негативного впливу на виховання дітей не-
благополучного побутового оточення;

– забезпечується своєчасне виявлення проблемних сімей, їх облік та постійний мо-
ніторинг умов утримання та виховання дітей;

– здійснюється індивідуальна профілактична робота з сім’ями, які опинилася 
в складних життєвих обставинах, а також з дітьми, які вчинили правопорушення, та 
їх батьками;

– проводяться рейди з виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушен-
ня або стали жертвами протиправної діяльності дорослих з метою запобігання без-
притульності та бездоглядності серед дітей, протидії поширенню соціально-негатив-
них явищ у молодіжному середовищі;

– в рамках профілактичних заходів під час шкільних канікул здійснюється пере-
вірка закладів торгівлі, розташованих у місцях масового відпочинку молоді, поблизу 
навчальних закладів, з метою виявлення та документування фактів продажу дітям та 
підліткам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також продажу їх без відповід-
них документів тощо [6, с. 5].

На загальнодержавному рівні укладається чимала кількість адміністративних до-
говорів, зокрема міжнародних, з метою удосконалення взаємодії у напряму розвитку 
ювенальної превенції та захисту прав дітей. Так, 30 серпня 2017 р. Міністерство вну-
трішніх справ України, Національна поліція України, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні та Agriteam Canada підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо впро-
вадження ініціативи зі співробітництва у сфері захисту дітей. Його реалізація перед-
бачала розробку і тестування навчальних програм із роботи з дітьми, що потім були 
включені до програми підготовки співробітників Нацполіції. Ключові завдання Ме-
морандуму зводились, по-перше, до перегляду системи підготовки кадрів для органів 
Національної поліції України в частині захисту прав дітей з метою розробки інтегра-
ції нових навчальних модулів, що охоплюють усі аспекти роботи з дітьми; по-друге, 
до перегляду функцій різних підрозділів Нацполіції, що уповноважені працювати 
з дітьми, з метою оптимізації їхньої діяльності та ефективності реагування на сучасні 
виклики безпеки дітей [7].

Меморандум заклав фундамент формування сучасної системи правосуддя, друж-
ньої до дітей, оскільки пізніше, 14 березня 2018 р., відбулося підписання ще одного 
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багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством юстиції 
України, Координаційним центром з надання правової допомоги, Програмою USAID 
«Нове правосуддя» та ЮНІСЕФ. Метою підписання документу стало налагодження 
співпраці між сторонами задля впровадження та поширення кращих практик право-
суддя для дітей, у тому числі на базі системи безоплатної правової допомоги.

Окрім того, 30 серпня 2017 р. для реагування на сучасні загрози між Міністер-
ством внутрішніх справ України, Національною поліцією України та компанією 
«Київстар телеком» було підписано Меморандум про співпрацю, у рамках якого 
впроваджувалася спільна соціальна послуга «Пошук дітей», що передбачала собою 
інформаційну розсилку від Київстар, мета якої зводилась до того, щоб допомогти 
Національній поліції України у розшуку зниклих дітей. Зміст такої спільної робо-
ти полягає у тому, що на запит співробітників органів Національної поліції Украї-
ни Київстар надсилає SMS-повідомлення своїм абонентам, які могли бути свідками 
зникнення і можуть повідомити правоохоронним органам інформацію, що могла б 
допомогти відшукати дитину [7].

Вказані меморандуми є яскравими прикладами поєднання одразу декількох видів 
правових форм діяльності органів Нацполіції у сфері захисту прав дитини, оскільки 
уособлюють собою дії щодо укладення угоди, видання нормативного акту та подаль-
ше вчинення юридично значущих дій, а також передбачають реалізацію певних орга-
нізаційних дій з метою забезпечення виконання сформованих положень.

Загалом же окремі науковці констатують певний прогрес в організації діяльності су-
часних підрозділів ювенальної превенції (порівняно з колишніми підрозділами кри-
мінальної міліції у справах дітей), що простежується у посиленні компоненту захисту 
прав дітей, особливо тих, які перебувають у складній життєвій ситуації та знаходяться 
в конфлікті із законом, оскільки в арсеналі поліції з’явилися такі нові організаційні 
форми ювенальної превенції, як: а) експериментальна модель співпраці навчальних 
закладів і поліції «Шкільний офіцер поліції»; б) спільна соціальна послуга «Пошук 
дітей» (мова про яку йшла вище); в) проект «Поліна» з протидії домашньому насиль-
ству тощо [1, с. 98]. Але за певної позитивної динаміки водночас прикро констатувати 
той факт, що у проекті розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Стратегії розвитку Національної поліції на період до 2023 року», який оприлюднено 
на офіційному сайті Національної поліції України для офіційного обговорення та 
внесення зауважень і пропозицій, нічого про подальший розвиток ювенальної пре-
венції не зазначається, хоча передумови та необхідність удосконалення основних на-
прямів роботи у цій сфері є очевидними [5].

Тому з упевненістю можемо говорити про те, що діяльність спеціально уповнова-
жених підрозділів Національної поліції України не позбавлена дискусійних питань, 
які вимагають якнайшвидшого вирішення. І насамперед це стосується обліків дітей. 
Оскільки підрозділи ювенальної превенції є спеціальними суб’єктами в рамках діяль-
ності Нацполіції щодо роботи з неповнолітніми, то важливо в Інструкції з організа-
ції роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України закріпити 
увесь перелік обліків, з якими уповноважені працювати співробітники ювенальної 
превенції. На цей час Інструкція обмежується тільки профілактичним обліком дітей 
(який також необхідно доповнити переліком тих категорій дітей, які підлягають взят-
тю на цей профілактичний облік) та сприянням у межах компетенції веденню обліку 
дітей шкільного віку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 ве-
ресня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку 
та учнів» [3]. Цього недостатньо для оперативної роботи підрозділів ювенальної пре-
венції, тому дуже важливо внести корективи до відповідного акту державної влади.
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Іншим дискусійним питання є те, що Інструкція з організації роботи підрозділів 
ювенальної превенції Національної поліції України закріплює за даними підрозділа-
ми шість основних завдань, а саме: 1) профілактична діяльність; 2) ведення профі-
лактичного обліку дітей; 3) участь в установленні місцезнаходження дитини; 4) за-
побігання та протидія домашньому насильству; 5) вжиття заходів щодо запобігання 
дитячій бездоглядності; 6) сприяння захисту права дитини на здобуття загальної 
середньої освіти. Але при цьому Інструкція процесуально регламентує лише три 
з них – ведення профілактичного обліку, встановлення місцезнаходження дитини та 
протидія домашньому насильству. Тому виникає питання – яким чином діяти спів-
робітнику ювенальної превенції Нацполіції під час реалізації інших трьох завдань 
з тим, щоб не порушити права дитини та забезпечити принцип законності в процесі 
реалізації власних повноважень? В контексті викладеного цікавою є думка і позиція 
І. Іщенка, який зазначає, що під час визначення у законодавстві та підзаконних нор-
мативно-правових актах повноважень поліції щодо проведення заходів як загальної, 
так і індивідуальної профілактики, інших просвітницько-профілактичних заходів, 
що не містять примусових дій, вони повинні мати дискреційний характер [1, с. 98]. 
Тобто це право уповноваженої особи діяти в певних умовах на свій розсуд. Такий 
підхід значно полегшив би роботу працівників підрозділів ювенальної превенції та 
зробив би її більш оперативною, але при цьому важливо уникати випадків переви-
щення службових повноважень або зловживання ними. Тому ми схильні притриму-
ватися тієї позиції, що якщо є матеріальна норма, яка закріплює завдання працівни-
ків поліції, паралельно обов’язково має бути прописана процесуальна норма, яка б 
регламентувала алгоритм дій правоохоронця під час виконання цих завдань. З ура-
хуванням викладеного вбачається доречним внести зміни до вказаної Інструкції за-
для того, щоб не виникало подвійних стандартів в діяльності працівників підрозділів 
ювенальної превенції.

Що стосується заходів примусу як методів правового регулювання, то в Україні 
процедура притягнення до адміністративної відповідальності є значною мірою за-
старілою у зв’язку з тим, що Кодекс України про адміністративні правопорушення 
прийнято Верховною Радою Української РСР ще 7 грудня 1984 р. та введено в дію 
з 1 червня 1985 р. Тому Уряд, з метою удосконалення системи судочинства у частині 
притягнення неповнолітніх до відповідальності за вчинення адміністративних право-
порушень, сформував ряд пропозицій, рекомендацій та змін до Кодексу, які передба-
чають необхідність:

1) забезпечити:
– дотримання принципу презумпції невинуватості особи;
– належне та своєчасне повідомлення батьків або законних представників непо-

внолітнього про його затримання;
– ефективний доступ неповнолітніх до безоплатної вторинної правової допомоги 

шляхом удосконалення механізму швидкого залучення захисника;
– спеціалізацію суддів, що розглядають справи про адміністративні правопору-

шення за участю неповнолітніх;
– дотримання принципу пропорційності призначеного адміністративного стяг-

нення або заходу впливу вчиненому правопорушенню;
– дотримання принципу індивідуалізації відповідальності – скасування адміні-

стративної відповідальності батьків за вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 ро-
ків адміністративних правопорушень та діянь, що містять ознаки злочину, відпові-
дальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли 
віку, з якого настає кримінальна відповідальність;
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2) передбачити можливість звільнення неповнолітніх від відповідальності до роз-
гляду справи судом з покладенням на них певних обов’язків (відвідування корекцій-
них програм, закладу освіти тощо);

3) удосконалити положення Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня в частині захисту процесуальних прав неповнолітніх, що притягуються до адмі-
ністративної відповідальності, зокрема, захисту їх права на конфіденційність, права 
неповнолітнього під час адміністративного затримання на утримування окремо від 
дорослих правопорушників, права особи, що притягається до адміністративної відпо-
відальності, потерпілого, їх законного представника, на заявлення відводів;

4) запровадити механізм заміни адміністративного стягнення у виді штрафу іншим 
видом стягнення для неповнолітніх осіб, які не мають самостійного джерела доходів [4].

Органи місцевого самоврядування також намагаються усіляко сприяти організації 
та діяльності органів Національної поліції України, що знаходить своє відображення та 
закріплення у регіональних програмах. Для прикладу, у Регіональній програмі забез-
печення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської 
області на 2018–2019 роки на органи державної виконавчої влади, органи місцевого само-
врядування, територіальні правоохоронні та контролюючі органи, громадські інститути 
та населення, окрім іншого, були покладені такі завдання у сфері захисту прав дітей:

– здійснення заходів поліцейського піклування, запобігання насильству в сім’ї, 
превенція правопорушень на побутовому ґрунті, на ґрунті зловживання алкогольни-
ми напоями;

– запровадження системних заходів захисту дітей від протиправних посягань, юве-
нальної превенції, попередження втягнення підлітків у протиправну діяльність, по-
передження бездоглядності, безпритульності, жебракування серед дітей;

– системна реалізація заходів щодо патріотичного, культурного, морального, ду-
ховного, спортивного виховання дітей, підлітків та молоді, залучення до процесів ви-
ховання представників громадськості [6, с. 12].

Для реалізації цих завдань було сформовано цілий ряд заходів у сфері ювенальної 
превенції, які включають:

1) забезпечення проведення рейдів у місцях масового перебування дітей та підліт-
ків, на ринках, розважальних та торговельних центрах, місцях розміщення нефор-
мальних молодіжних об’єднань з метою раннього виявлення дітей, схильних до вчи-
нення правопорушень, та проведення з ними індивідуально-виховної роботи;

2) забезпечення проведення постійного моніторингу ситуації у дитячому середо-
вищі. За результатами вивчення цих процесів, мають вироблятися заходи запобігання 
безпритульності та бездоглядності серед дітей, протидії поширенню у молодіжному 
середовищі соціально-негативних явищ;

3) забезпечення висвітлення через регіональні ЗМІ результатів діяльності право-
охоронних органів та органів влади у сфері запобігання правопорушень серед дітей;

4) забезпечення своєчасного виявлення та взяття на облік дітей, які вчиняють пра-
вопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих, а також дітей із сі-
мей, які опинилися у складних життєвих обставинах, організовувати надання таким 
особам необхідної допомоги;

5) забезпечення своєчасного виявлення батьків або осіб, що їх замінюють, які ухи-
ляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення на-
лежних умов для життя, навчання та виховання дітей, а також їх облік і систематична 
перевірка виконання ними своїх обов’язків, надання таким особам необхідної допо-
моги, а також виявлення осіб, які негативно впливають на поведінку дітей, втягують 
їх у протиправну діяльність;
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6) забезпечення проведення з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обста-
винах, профілактичної роботи з метою запобігання негативним проявам серед дітей, 
у тому числі пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності та безпритульності;

7) установлювання причини та умови, що призводять до самовільного залишення 
дітьми сімей чи дитячих закладів, сприяти їх усуненню;

8) організація та забезпечення проведення у загальноосвітніх, професійно-техніч-
них навчальних закладах роз’яснень щодо кримінальної та адміністративної відпо-
відальності за порушення публічної безпеки та порядку, безпеки дорожнього руху, 
формування у дітей і підлітків навичок правомірної поведінки;

9) забезпечення проведення різних форм профілактичної роботи у закладах, на 
базі яких організовано оздоровлення та відпочинок дітей, які перебувають на профі-
лактичних обліках у підрозділах поліції, з метою попередження протиправної пове-
дінки з боку дітей;

10) забезпечення із залученням працівників правоохоронних органів, психологів, 
педагогів проведення тренінгів серед дітей з питань засвоєння навичок безпечного 
поводження з виявленими підозрілими предметами, боєприпасами, вибуховими ре-
човинами;

11) забезпечення із залученням працівників правоохоронних органів, психологів, 
педагогів проведення тренінгів серед дітей з питань засвоєння навичок безпечного 
поводження у соціальних мережах, уникнення членства в групах на кшталт «Синій 
кит» та інші;

12) організація надання соціальних послуг з метою реабілітації, психокорекції, ор-
ганізації змістовного дозвілля, формування впевненої поведінки та трудових навичок 
дітьми, які перебувають у «конфлікті із законом», звільняються з місць позбавлення 
волі, які перебувають на обліку уповноважених органів з питань пробації;

13) виявлення підлітків, які входять до груп з антигромадською поведінкою, ліде-
рів та їх активних учасників, місць їх концентрації, та сприяння роз’єднанню їхніх 
неформальних молодіжних об’єднань та припиненню фактів їхньої антигромадської 
поведінки;

14) організація відвідування дітьми та молоддю, які перебувають на обліку упов-
новажених органів з питань пробації, музеїв, художніх виставок, закладів культури 
тощо, які належать до історичної спадщини України з метою формування у них пра-
восвідомості;

15) виявлення та усунення причин і умов, що сприяють насильству у сім’ї. Забез-
печення ведення обліку осіб, які допускають факти насильства в сім’ї, та проведення 
з ними систематичної профілактичної роботи [6, с. 37-43].

За всієї різноманітності завдань, які були сформовані органами місцевого само-
врядування, прикро констатувати той факт, що на їх реалізацію рада не передба-
чила ніякого фінансування, що своєю чергою не може позитивно відобразитися як 
на мотивації уповноважених суб’єктів, так і на очікуваних результатах. Більше того, 
забезпеченість матеріально-фінансовими ресурсами є однією з вимог оптимальності 
рішень, які забезпечують законність актів державного управління, тому нехтування 
цими умовами означає порушення стандартів правотворчого процесу.

Висновок. Узагальнюючи викладене, варто зазначити, що форми і методи діяль-
ності органів Національної поліції перебувають на стадії трансформації, адже ті 
стандарти, які були сформовані радянською владою, сьогодні не відповідають рівню 
розвитку суспільної правосвідомості. В умовах сьогодення зовнішній вираз адміні-
стративної діяльності поліції у сфері захисту прав дитини має базуватися на прин-
ципі координації – як з нею самою та її представниками, так і з усіма суб’єктами її 
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адміністративно-правового захисту. Те саме можемо сказати й про методи роботи 
поліції. Незважаючи на збережену домінуючу позицію імперативних методів, тоб-
то методів владних приписів, вони набувають іншої орієнтації, оскільки змінюється 
саме значення публічного інтересу. Якщо раніше публічний інтерес передбачав со-
бою лише волю і потреби держави, то сьогодні це є сукупність інтересів людей, су-
спільства і держави в цілому. Тому ті способи упорядкування суспільних відносин, 
які застосовуються правоохоронцями, мають базуватися більше на переконанні, а не 
на примусі. Останній має застосовуватися виключно у крайніх випадках, коли інші 
методи правового регулювання були вичерпані і не надали позитивного результату, 
а правам, свободам та законним інтересам людини продовжує загрожувати небезпека.
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ОСОБЛИВІ ОЗНАКИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ  
В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
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Стаття присвячена поглибленню наукових знань про ознаки публічної служби 
в правоохоронній сфері на основі аналізу особливих ознак відповідної публічної 
служби України. На основі правової сутності публічної служби в правоохоронній 
сфері як особливого правового феномену автор доходить думки, що ця служба 
в Україні переслідує особливу правоохоронну мету, виконує специфічні функ-
ції в правоохоронних органах та в межах особливого режиму й умовах перебігу 
службових відносин. Зазначено, що окремі посадові особи правоохоронних орга-
нів володіють нормотворчими повноваженнями, реалізуючи які, вони розробля-
ють та приймають нормативно-правові акти, які уточнюють положення чинного 
законодавства нашої держави у правоохоронній сфері. Наголошено, що діяльність 
публічних службовців у правоохоронній сфері досить часто пов’язана із числен-
ними ризиками для їх життя та здоров’я, які намагається мінімізувати держава 
шляхом надання цим службовцям комплексу адміністративно-правових та інших 
публічних повноважень, права застосувати фізичну силу, забезпечення спеціаль-
ними засобами оборони та захисту тощо. Зроблені висновки, що публічна служба 
характеризується основними інституційними ознаками, зокрема: має безпосереднє 
відношення до правоохоронних органів, адже здійснюється лише в органах, котрі 
уповноважуються на здійснення правоохоронної діяльності; переслідує особливу 
комплексну правоохоронну мету; здійснює переважно правозастосовну діяльність; 
виконує специфічні функції, безпосередньо виконувати які можуть лише відпо-
відні публічні службовці; здійснює свою діяльність в межах особливого режиму 
та в умовах перебігу службових відносин; має власну нормативно-правову базу; є 
складною ієрархічною організаційною підсистемою держави; має власну систему 
спеціальних звань і зовнішньої атрибутики; складається з державних службовців, 
для яких передбачені підвищені вимоги як під час прийому, так і під час проход-
ження служби.

Ключові слова: ознаки, правоохоронна функція держави, публічна служба в пра-
воохоронній сфері, публічна служба, публічний службовець, функції держави.
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The article is devoted to the deepening of scientific knowledge about the signs of public 
service in the law-enforcement sphere on the basis of analysis of specific features of the rele-
vant public service of Ukraine. Based on the legal nature of the public service in the law-en-
forcement sphere as a special legal phenomenon, the author proceeds to believe that this 
service in Ukraine pursues a special law-enforcement purpose, performs specific functions 
in law enforcement bodies and within the special regime and conditions of the course of 
service relations. It is noted that certain officials of law-enforcement bodies have normative 
powers, implementing, which they develop, and adopt normative legal acts that specify the 
provisions of the current legislation of our state in the law-enforcement sphere. It is stressed 
that the activity of public servants in the law-enforcement sphere is often associated with 
numerous risks to their lives and health, which seeks to minimize the state by providing 
them with a set of administrative and other public powers, the right to use physical force, 
provision with special means defense and protection, etc. It is concluded that the public 
service is characterized by the main institutional features, in particular: it is directly related 
to law-enforcement bodies, since it is carried out only in the bodies authorized to carry out 
law-enforcement activity; has a special comprehensive law enforcement purpose; carries 
out predominantly law enforcement activities; performs specific functions that can only be 
performed by the relevant public servants; carries out its activities within the framework 
of a special regime and in the course of official relations; has its own legal and regulatory 
framework; is a complex hierarchical organizational subsystem of the state; has its own 
system of special ranks and external attributes; consists of civil servants, who are subject to 
increased requirements, both at admission and during the passage of the service.

Key words: features, law-enforcement function of the state, public servant, public service 
in the law-enforcement area, public service.

Постановка проблеми. Сьогочасне формування української державності прохо-
дить при зростаючому значенні публічної служби, покликаної забезпечувати реалі-
зацію всіх функцій держави. З огляду на це публічна служба стає все більш важливим 
інститутом адміністративного права (оскільки діє в апараті всіх гілок влади та на всіх 
її рівнях), а публічні службовці – основними його суб’єктами. При цьому окреслена 
соціально-правова значимість публічної служби зумовлюється метою її створення та 
функціонування, завданнями та функціями, які вона реалізує. Між тим, слід мати 
на увазі, що публічна служба існувала та існує як в демократичних, так і в автокра-
тичних, тоталітарних державах. Навіть більше, вчені зауважують, що навіть в демо-
кратичній державі правовий режим може мати і негативний бік, стаючи причиною 
глобальних соціальних проблем. Цей парадокс виникає у разі частого порушення 
встановленого правопорядку. Також слід мати на увазі, що «правовий порядок міг 
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діяти й на території таборів смерті або при здійсненні геноциду» [1, с. 19]. Тобто на-
віть тоді, коли мета, завдання та функції публічної служби здаються прогресивними, 
цивілізованими, спрямованими на досягнення загального добробуту, цей «добробут» 
та методи, способи і засоби його досягнення можуть пов’язуватись із найбільш жахли-
вими порушеннями прав людини і громадянина.

Окрему надважливу проблему для будь-якої демократичної держави складає пи-
тання юридичної відповідності виконання публічною службою завдань, а також ме-
тодів, способів і засобів їх реалізації тим, які є для них властивими. Неврахування цієї 
відповідності може призвести до того, що в практичній дійсності матиме місце не 
лише дублювання функцій, а іноді – зловживання та узурпація влади. Все це може ні-
велювати панування права у державі, призвести до розбалансування системи публіч-
них органів влади та/або до встановлення автократії. Саме тому досить важливим 
в окресленому питанні є врахування комплексу ознак публічної служби, а особливо 
публічної служби у правоохоронній сфері, зважаючи на значимість правоохорони 
для індивіда, суспільства і держави загалом. Вказане дозволятиме більш конкретно 
розуміти, коли публічна служба в інших сферах буде неправомірно поширювати свій 
вплив на правоохоронну сферу, виконуючи ті чи інші завдання, що виконуються 
у цій сфері.

Аналіз наукової літератури та невирішені питання. Ознаки публічної служби 
у правоохоронній сфері вже досліджувались такими українськими та зарубіжними 
вченим-адміністративістами, як І.М. Білодід, Р.Г. Ботвінов, В.Г. Гриценко, В.І. Гойман, 
Ю.О. Загуменна, В.В. Лазарєв, Д.Л. Лемеш, О.М. Музичук, Р.В. Нагорних, А.В. Носач, 
П.В. Онопенко, В.М. Панов, С.М. Серьогін, М.В. Сіцінська, та іншими вченими. Водно-
час, не применшуючи наукових висновків з приводу сутності та структури цих ознак, 
вже сформульованих вченими, зазначимо, що сьогочасна реформа правоохоронної 
системи, реформа адміністративного права, переосмислення теорії адміністративно-
го права потребують систематизації ознак публічної служби у правоохоронній сфері 
та уточнення окремих з цих ознак.

Зазначене зумовлює мету цієї статті, що полягає у виокремленні та систематизації 
особливих ознак публічної служби в правоохоронній сфері нашої держави. Ця мета 
буде досягатись шляхом критичного аналізу законодавства України про публічну 
службу, про правоохоронні органи, актуальної наукової літератури, а також у ре-
зультаті виконання наступних завдань: 1) з’ясувати сутнісний зміст публічної служби 
у правоохоронній сфері України; 2) виокремити та систематизувати особливі ознаки 
цієї публічної служби; 3) розкрити особливості виокремлених ознак розглядуваної 
публічної служби.

Виклад основного матеріалу. Публічна служба у правоохоронній сфері нашої дер-
жави є адміністративно-правовим інститутом підгалузі публічної служби, що в прак-
тичній дійсності об’єктивується в особливій та безперервній, неупередженій профе-
сійній діяльності громадян України, котрі володіють належним рівнем службової 
правосуб’єктності, на посадах в правоохоронних органах України з приводу реаліза-
ції в інтересах держави і суспільства посадових завдань щодо належного підтримання 
функціонування цих державних органів та виконання функцій цих органів на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зважаючи на окреслену сутність публічної служби у правоохоронній сфері, а та-
кож наукові підходи українських та зарубіжних вчених щодо сутнісного змісту ознак 
публічної служби та правоохоронної служби, погляди вчених на структуру цих оз-
нак, можемо дійти думки, що розглядуваній публічній службі властиві певні особливі 
ознаки. Ця група ознак складається з ознак, котрі зумовлені обставинами здійснення 
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професіональної служби у правоохоронних органах та відповідною реалізацією 
функцій цих органів. Таким чином, до вказаних ознак слід віднести наступні:

1) Публічна служба у правоохоронній сфері має безпосереднє відношення до пра-
воохоронних органів – здійснюється в органах, що уповноважуються законом для 
здійснення правоохоронної діяльності. Зокрема, Р.В. Нагорних зазначає, що право-
охоронними ознаками характеризується служба в органах, що віднесені до правоохо-
ронних [2, с. 16]. Вказане є очевидним з огляду на те, що саме публічна служба у вказа-
ній сфері забезпечує функціонування відповідних державних органів, що є однією з її 
найбільш значущих особливих рис. З цього приводу український вчений Р.Г. Ботвінов 
зазначає, що «накладення на правоохоронну діяльність принципів державної служби 
визначає її специфіку як особливої організації правоохоронної діяльності держави. 
Це означає, що ця діяльність за змістом є правоохоронною, а за способом її організа-
ції і здійснення – службою, тобто службовою діяльністю професіоналів, яких наймає 
держава для виконання завдань правоохорони» [3, с. 47];

2) Публічна служба у правоохоронній сфері переслідує особливу комплексну (без-
посередню та похідну) правоохоронну мету. Слід звернути увагу на те, що зазначена 
риса публічної служби вказує на соціально-правове значення цієї служби та, відповід-
но, відображає характерну рису правоохоронної функції держави, її мету, що позна-
чається на меті відповідної служби. Вчені зазначають, що основною метою публічної 
служби у правоохоронній сфері в умовах реалізації демократичної парадигми роз-
витку держави та суспільства є фундаментальні положення конституційного акту, 
що стосуються «пріоритету прав і свобод особистості над інтересами суспільства та 
держави». Водночас, як зазначає Р.В. Нагорних, «пріоритетність інтересів особистості 
над інтересами держави та суспільства дозволяє зробити важливий висновок про те, 
що в сучасних умовах розвитку держави весь її механізм, і в тому числі правоохоро-
нна система, повинні бути орієнтовані на максимально повне задоволення інтересів 
особистості» [4, с. 7]. Однак, на нашу думку, з вказаною позицією Р.В. Нагорного не 
можна погодитись повною мірою, зважаючи на те, що окреслений підхід не дозволяє 
повноцінно осмислити мету публічної служби у правоохоронній сфері.

Слід зауважити, що мета публічної служби у правоохоронній сфері є більш глиб-
шою, аніж та, на яку вказує Р.В. Нагорних, зважаючи на особливості правоохорон-
ної функції та діяльності, систему їх ознак. Вказане, серед іншого, пояснюється 
ознаками, в яких фіксується сутність правоохоронного органу, головним чином: 
а) правоохоронний орган виникає в контексті поділу державної влади; б) части-
на державного механізму відокремлюється з метою правової охорони суспільних 
відносин, прав і законних інтересів особистості від свавілля; в) цей орган здійснює 
правоохоронну діяльність – особливий вид державної діяльності; г) правоохорон-
на діяльність пов’язана із застосуванням державного примусу в межах відповідних 
повноважень; ґ) правоохоронний орган підпорядкований цілям і завданням дер-
жавної правоохоронної політики; д) правоохоронний орган є незалежним в рам-
ках компетенції, встановленої законом; е) правоохоронні органи внутрішньо ди-
ференціюються на органи, які характеризуються особливими способами, сферами 
діяльності, а також власним кадровим складом [5, с. 3-16]. Тобто публічна служба 
у правоохоронній сфері забезпечує функціонування правоохоронного органу та 
нормальну життєздатність держави та суспільства, членів цього суспільства, тобто 
здійснює комплексний пріоритетний напрям державної політики, що власне є ме-
тою її діяльності.

Таким чином, аналізуючи мету публічної служби у правоохоронній сфері України, 
необхідно вести мову про комплексну правоохоронну мету цієї служби, що складається з:



187

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

а) безпосередньої мети публічної служби у правоохоронній сфері. У загальному 
сенсі мета державної служби, як зазначає С.М. Серьогін, є «упорядкуванням та під-
вищенням ефективності процесів формування й реалізації державної влади і дер-
жавного управління за умови поєднання відповідальності за виконання повноважень 
за посадою та соціально-економічних гарантій державної служби» [6, с. 61]. Водно-
час українська вчена-адміністративіст Ю.О. Загуменна справедливо наголошує, що 
належна реалізація правоохоронних функцій є основою для подальшої розбудови 
України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави 
[7, с. 4]. Таким чином, безпосередня мета досліджуваної публічної служби виявляється 
у належному підтриманні та забезпеченні функціонування правоохоронного органу 
у відповідних умовах практичної дійсності;

б) похідної мети публічної служби у правоохоронній сфері. Зауважимо, що спіль-
на діяльність (або життєдіяльність) людей як спосіб збереження та відтворення соці-
ального на всіх щаблях розвитку людської цивілізації завжди була пов’язана з впоряд-
кованими соціальними відносинами. «Конкретні (фактичні) суспільні відносини – це 
завжди впорядковані соціальні відносини між людьми. Немає цієї впорядкованості, 
отже, немає й самих суспільних відносин, немає організованого людського суспіль-
ства як надорганічної реальності, виокремленої з природного, органічного світу» 
[8, с. 219]. Якщо на ранніх етапах існування суспільства відповідними регуляторами 
суспільних відносин були різні звичаї (зокрема, звичаєве право), релігійні правила 
поведінки, заборони тощо, то надалі цим регулятором стали правові норми. Таким 
чином, правові норми з самого початку були важливою юридичною гарантією вста-
новленого порядку у суспільстві, який повинен був підтримуватись повноважним 
і впливовим органом, що забезпечував би повну життєздатність норм, в яких закрі-
плювались ті чи інші норми поведінки членів суспільства. Ця діяльність, відповідно, є 
правоохоронною, а органом – правоохоронний орган, що проявляє себе у практичній 
дійсності завдяки діяльності публічних службовців цих державних органів. При цьо-
му діяльність означеного виду публічної служби зводиться не лише до підтримання 
функціонування відповідного державного органу, а й виявляється також у здійсненні 
функцій цього органу.

Звернемо увагу на те, що український науковець Ю.М. Коломієць констатує, що 
«правоохоронна функція держави забезпечує виживання, або збереження, суспіль-
ства як цілісності, а також, існування та благополуччя особистості в ньому (що законо-
мірно, адже держава, охороняючи законні права та інтереси особистості, одночасно 
охороняє свої інтереси, інтереси усього суспільства») [9, с. 108]. Це, на думку вченого, 
зумовлено тим, що вказана функція «передбачає гарантований захист прав і свобод 
громадян через встановлення ефективного правового порядку, забезпечення закон-
ності, захист суверенітету, територіальної цілісності, національної безпеки і держав-
ного кордону» [10, с. 102-103, 105]. Отже, публічна служба у правоохоронній сфері за-
безпечує нормальну життєздатність держави та суспільства, членів цього суспільства, 
особистості, підтримує у відведених межах міжнародний правопорядок шляхом ви-
конання тих чи інших посадових функцій, котрі випливають з функцій відповідного 
державного органу;

3) Публічна служба у правоохоронній сфері є переважно правозастосовною діяль-
ністю. Осмислення сутнісної природи вказаної публічної служби у вузькому контек-
сті, а саме як правоохоронної служби, дає підстави стверджувати, що вона в практич-
ній дійсності об’єктивується у виконавчій діяльності. На цю ж обставину також звертає 
увагу, зокрема, Р.Г. Ботвінов, наголошуючи на тому, що публічна правоохоронна 
служба не може здійснюватися в таких формах правоохоронної діяльності держави, 
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як правотворчість чи правосуддя. Отже, «виконавча природа цього виду правоохо-
ронної діяльності зумовлює її ознаки, характерні для виконавчої влади» [3, с. 47]. Про-
те вважаємо вказану позицію дещо спірною, адже публічна служба в правоохоронній 
сфері здійснює правозастосовну діяльність як основну свою діяльність, не обмежую-
чись нею. Не викликає сумнівів той факт, що окремі посадові особи правоохоронних 
органів володіють нормотворчими повноваженнями, реалізуючи які, вони розробля-
ють та приймають (затверджують) нормативно-правові акти, які уточнюють поло-
ження чинного законодавства нашої держави у правоохоронній сфері;

4) Публічна служба у правоохоронній сфері виконує специфічні функції, вико-
нувати які можуть лише відповідні публічні службовці. Розглядаючи функції пу-
блічної служби у правоохоронній сфері у загальному контексті, а також приймаючи 
до уваги мету існування та функціонування цієї служби, можемо дійти висновку, 
що ця служба у функціональному значенні безпосередньо пов’язана із охороною 
правового порядку. Зокрема, аналізуючи цю ознаку публічної служби в правоохо-
ронній сфері, вчені зазначають, що функціональне середовище державної служби 
в правоохоронній сфері є вкрай різноманітним та охоплює широке коло суспіль-
них відносин, врегульованих правом й охоронюваних державою, головним чином, 
суспільні відносини, пов’язані з: а) дотриманням і захистом невід’ємних й невід-
чужуваних основних прав і свобод людини та громадянина, закріплених у консти-
туційному акті; б) забезпеченням нормального існування суспільства в цілому та 
його інститутів (тобто із забезпеченням громадського порядку і громадської безпе-
ки); в) забезпеченням безпеки держави, її суверенітету та територіальної цілісності 
тощо. На думку вчених, «у сукупності всі три групи суспільних відносин можуть 
бути приведені в стан врегулювання й об’єднані загальним поняттям «правопоря-
док», яке є максимально широким і характеризує загальний об’єкт правового захи-
сту, а також функціональне середовище державної служби загалом і в правоохорон-
ній сфері зокрема» [4, с. 6];

5) Публічна служба в правоохоронній сфері здійснюється в межах особливого ре-
жиму та умов перебігу службових відносин. Хоча для публічних службовців у право-
охоронній сфері також застосовним є принцип гідної праці («це передусім безпечна 
праця, яка не повинна шкодити здоров’ю працівника, а його життя під час роботи 
має бути захищеним» [11, с. 77]), слід мати на увазі, що сутнісний характер діяльно-
сті цих службовців об’єктивно унеможливлює повну та достатню реалізацію цього 
принципу на відповідні службові відносини. Вказане пояснюється тим, що діяльність 
відповідних публічних службовців є багатоаспектною та, серед іншого, «передбачає 
блокування соціальних відхилень, дотримання режимів і загальнообов’язкових пра-
вил поведінки в соціумі, локалізацію соціальної напруги або правових конфліктів» 
[12, с. 156]. Тому цілком очевидно, що діяльність публічних службовців у правоохо-
ронній сфері досить часто пов’язана із численними ризиками для їх життя та здоров’я 
(не лише фізіологічного, але й психологічного), які намагається мінімізувати держава 
шляхом надання цим службовцям комплексу адміністративно-правових та інших пу-
блічних повноважень, права застосувати фізичну силу, забезпечення спеціальними 
засобами оборони та захисту (зокрема, зброєю) тощо;

6) Публічна служба у правоохоронній сфері має власну нормативно-правову базу, 
положеннями якої врегульовується організація та проходження служби, адміністра-
тивно-правове та соціально-правове становище службовців;

7) Публічна служба в правоохоронній сфері є організаційною підсистемою держа-
ви, яка має внутрішню структуру, а також сувору ієрархічну побудову складових її 
елементів;
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8) Публічна служба у правоохоронній сфері має власну систему спеціальних звань 
і зовнішньої атрибутики. Це означає, що публічні службовці у правоохоронній сфері 
мають власний формений одяг, службові знаки тощо;

9) Публічна служба у правоохоронній сфері передбачає підвищені вимоги до 
службовців як під час прийому, так і під час проходження служби, а також більш су-
ворі порівняно з публічними службами у інших сферах дисциплінарні вимоги до ви-
конання службових обов’язків та відповідальність за порушення цих обов’язків.

Висновки. На цей час публічна служба у правоохоронній сфері України характери-
зується загальними (типовими для всієї публічної служби) та особливими (характерни-
ми лише для публічної служби відповідної сфери) ознаками. При цьому до основних 
інституційних ознак як особливих рис зазначеної публічної служби слід відносити, зо-
крема, те, що ця служба: 1) має безпосереднє відношення до правоохоронних органів, 
адже здійснюється лише в органах, котрі уповноважуються на здійснення правоохорон-
ної діяльності; 2) переслідує особливу комплексну (безпосередню та похідну) правоохо-
ронну мету; 3) здійснює переважно правозастосовну діяльність; 4) виконує специфіч-
ні функції, безпосередньо виконувати які можуть лише відповідні публічні службовці; 
5) здійснює свою діяльність в межах особливого режиму та в умовах перебігу службових 
відносин; 6) має власну нормативно-правову базу; 7) є складною ієрархічною органі-
заційною підсистемою держави; 8) має власну систему спеціальних звань і зовнішньої 
атрибутики; 9) складається з державних службовців, для яких передбачені підвищені 
вимоги як під час прийому, так і під час проходження служби. Отже, виокремлення та 
систематизація інституційних ознак розглядуваної публічної служби дає підстави для 
наступного висновку: найбільш повно публічна служба у правоохоронній сфері відо-
бражається винятково у діяльності державних службовців, що перебувають на службі 
в правоохоронних органах України. Саме тому подальші дослідження проблематики 
публічної служби у правоохоронній сфері повинні орієнтуватись на особливості функ-
ціонування правоохоронних органів та їх службовців, хоча й поняття «публічна служба» 
також охоплює в якості свого виду органи місцевого самоврядування.
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ПЕРЕПОНИ ІНСТИТУЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ: 
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ В ПРОЦЕСІ МЕДІАЦІЇ

Корінний Сергій Олександрович, 
здобувач кафедри адміністративного, 
фінансового та інформаційного права 
(ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет», м. Ужгород, Україна)

У статті висвітлено наукові підходи до категорії «зловживання правом». Автор звертає 
увагу на можливість використання даної категорії в адміністративному процесі України. 
Висвітлюються окремі аспекти зловживання правом під час застосування інституту медіа-
ції в адміністративному процесі України. Зазначено, що правові явища існують об’єктив-
но, незалежно від наших знань про них і від позиції законодавця, що використовує кон-
кретний термін для позначення певного явища. Як і будь-яке явище об’єктивного світу, 
зловживання правом є суб’єктивно-об’єктивною категорією, тому що будь-яка діяльність, 
зокрема і зловживання правом, – це єдність об’єктивної й суб’єктивної сторони. Переваги 
імплементації інституту врегулювання спору за участю судді у вітчизняне процесуальне 
законодавство складно не оцінити. Звичайно, в руках несумлінного та недобросовісного 
відповідача це може стати ще одним способом зловживання своїми процесуальними пра-
вами з метою затягування розгляду справи та винесення рішення у справі по суті або ж 
банально – для зміни судді у спорі. Обґрунтовано, що ефективність і успішність широко-
масштабної інтеграції медіації в роботу судів вимагає системного комплексного підходу. 
В тому числі і розробки заходів щодо протидії зловживанням сторін, які можуть виник-
нути в зв’язку з проведенням процедури медіації після початку судового розгляду (недо-
бросовісна поведінка, затягування процедури медіації та судового процесу, ухилення від 
участі в медіації без явного повідомлення про припинення процедури та ін.).

Ключові слова: адміністративний спір, альтернативні методи, досудове врегулю-
вання спорів, медіатор, медіація, перспективи впровадження, право на справедливий 
суд, правовідносини, примирення, принцип.
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The article covers the scientific approaches to the category of “abuse of the law”. 
The author draws attention to the possibility of using this category in the administrative 
process of Ukraine. Some aspects of abuse of the law are covered in the application of 
the institute of mediation in the administrative process of Ukraine. It is noted that legal 
phenomena exist objectively, regardless of our knowledge of them and of the position of 
the legislator, which uses a specific term to refer to a particular phenomenon. Like any 
phenomenon of the objective world, abuse of the right is a subjective-objective category, 
because any activity, including abuse of law, is a unity of the objective and subjective side. 
The advantages of implementing the dispute resolution institute with the participation of 
a judge in domestic procedural law is difficult to underestimate. Of course, in the hands of 
an unscrupulous and unscrupulous defendant, this could be another way of abusing their 
procedural rights in order to delay the consideration of a case and make a decision on the 
merits or banal – to change the judge in the dispute. It is substantiated that the effective-
ness and success of large-scale integration of mediation in the work of courts requires a 
system-wide integrated approach. Including the development of measures to counteract 
the abuse of the parties that may arise from the conduct of the mediation procedure after 
the commencement of the trial (unfair behavior, delaying the mediation and litigation 
process, avoiding participation in mediation without explicit notice of termination of the 
procedure, etc.).

Key words: administrative disputes, alternative methods, pre-trial settlement of dis-
putes, mediator, mediation, prospects of implementation, right to a fair trial, legal relations, 
reconciliation, principle.

Постановка проблеми. Одна з основних проблем у дослідженні поняття «зловжи-
вання правом» полягає в тому, що багато науковців, практиків в основу своїх мірку-
вань щодо даного питання ставлять нормативний матеріал, не беручи до уваги, що 
дослідження феномена «зловживання правом» слід здійснювати не як компоненту 
юридичної матерії, а як реально існуючого явища правової дійсності. Правові явища 
існують об’єктивно, незалежно від наших знань про них і від позиції законодавця, що 
використовує конкретний термін для позначення певного явища. Як і будь-яке яви-
ще об’єктивного світу, зловживання правом є суб’єктивно-об’єктивною категорією, 
тому що будь-яка діяльність, зокрема і зловживання правом – це єдність об’єктивної й 
суб’єктивної сторони [1, с. 75].

Аналіз наукових праць. У наукових колах і зараз ведуться суперечки щодо пра-
вової природи, суті, форм зловживання правом та його ознак. Науковці, які займа-
ються даною проблематикою (В.П. Грібанов, В.О. Волков, В.І. Ємельянов, С.Г. Зайце-
ва, О.О. Маліновський, Т.Т. Полянський, О.А. Поротікова, Т.С. Яценко, О.Ф. Скакун), 
притримуються протилежних поглядів щодо розуміння правової суті зловживання 
права. При цьому зловживання правом в процесі медіації практично не досліджува-
лося в наукових правових джерелах.
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Метою дослідження є виявлення основних проблем застосування інституту меді-
ації в адміністративному процесі України, серед яких головною є питання зловжи-
вання правом.

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи проблему зловживання правом, А. Малинов-
ський вказує на те, що слід пам’ятати про суттєві відмінності між «духом права» і «буквою 
закону», що створюють юридичні передумови для зловживання правом. Соціальні ж пе-
редумови зловживання правом кореняться в суперечностях між правом і моральністю, 
які також необхідно аналізувати при вивченні обраної проблематики. Психологічні при-
чини зловживань зумовлені злою волею уповноваженого суб’єкта або, висловлюючись 
сучасною юридичною мовою, деформацією його індивідуальної правосвідомості. Зрозу-
міло, що ці причини повинні стати об’єктом пильного вивчення [2, c. 15].

С. Зайцева зауважує, що у найширшому сенсі слово «зловживання» необхідно розгля-
дати як шкідливу, протиправну, аморальну, недобросовісну поведінку. На її думку, саме 
ця полісемія загальновживаного слова значно впливає на сам підхід до дослідження того 
явища правової дійсності, яке виражене в терміні «зловживання правом [3, с. 43-55].

На думку М. Бару, термін «зловживання правом» не можна розглядати як супере-
чливе і позбавлене сенсу поєднання, яке виключає один одного. Якщо поведінка осо-
би, його дії не відповідають змісту належного йому права, в такому випадку, безумов-
но, має місце зловживання правом. Незважаючи на гадану суперечливість, зазначає 
М. Бару, не можна заперечувати поняття «зловживання правом». Воно суттєво від-
різняється від поняття протиправної дії. Випадки зловживання правом, безсумнівно, 
складніше розпізнати, ніж випадки протиправних дій. Однак зловживання правом, 
в кінцевому рахунку, веде до правопорушення. Але якщо протиправна дія навіть фор-
мально не ґрунтується на праві і виступає в чистому вигляді, то зловживання правом 
завжди зовні спирається на суб’єктивне право і формально не суперечить об’єктивно-
му праву. Якщо в особи немає суб’єктивних прав, зловживати правом вона не може. 
Здійснити ж протиправну дію і за відсутності суб’єктивних прав вона може [4, с .118].

Заслуговує на увагу підхід болгарського правознавця Л. Василів, який, досліджу-
ючи дану проблему, доходить висновку про те, що зловживання правом є свідомо 
спотвореним здійсненням суб’єктивного права. Вчений формулює кілька умов, за на-
явності яких зловживання суб’єктивним правом має місце:

1) дії щодо здійснення права не повинні прямо порушувати правової норми, а мо-
жуть бути самі по собі допустимими, можливими;

2) такі дії в даному конкретному випадку відбуваються для досягнення цілей, які 
не відповідають цілям і функціям, в зв’язку з якою правовою нормою передбачено 
суб’єктивні права;

3) ці дії вчиняються з наміром завдати шкоди іншим особам або погіршити їх май-
нове або суспільне становище;

4) дії, про які йде мова, відбуваються носіями суб’єктивного права, що не має при 
цьому виправданого інтересу [5, с. 198-201].

Трактування зловживання правом як правопорушення, на думку А. Шабуро-
ва, не цілком адекватно відображає його зміст. Правопорушення – винне, проти-
правне суспільно шкідливе діяння, оскільки в даному випадку суб’єкт діє в рамках 
наданого йому суб’єктивного права, протиправність як основна юридична ознака 
правопорушення тут відсутня. Причому зловживання не пов’язане з порушенням 
конкретних заборон, невиконанням обов’язків (що характерно для правопорушен-
ня). Разом з тим заперечення протиправності зловживання правом не дає підстав 
і для характеристики його як поведінки правомірного, бо останнє завжди соціаль-
но корисно [6, с. 414].
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Характеризуючи сутність зловживання правом як правового явища, М. Ібрагімова 
наголошує, що істотними для розуміння природи зловживання цивільним правом 
є такі ознаки: а) суб’єктом зловживання цивільним правом завжди є власник права; 
б) при зловживанні правом норми законодавства не порушуються; в) за допомогою 
здійснення суб’єктивного права іншій особі заподіюється шкода; г) при зловживанні 
порушуються принципи цивільного права [7, с. 45].

Переваги імплементації інституту врегулювання спору за участю судді у вітчизня-
не процесуальне законодавство складно не оцінити. Звичайно, в руках несумлінно-
го та недобросовісного відповідача це може стати ще одним способом зловживання 
своїми процесуальними правами з метою затягування розгляду справи та винесення 
рішення у справі по суті або ж банально – для зміни судді у спорі [8].

Чинне законодавство визнає непорушним право особи, яка вважає, що її право по-
рушено, на звернення до суду загальної юрисдикції або до арбітражного суду. Таким 
чином, забезпечуються гарантії безперешкодного доступу до правосуддя. Добровіль-
на відмова від права на судовий захист є нікчемним правочином і не являється під-
ставою для відмови в прийнятті позову. Зрозуміло, що, кажучи про невідчужуваності 
права на звернення до суду, варто відзначити, що неможливо і примусити кого-не-
будь до захисту своїх приватних прав в судових органах [9, с. 5].

Розглядаючи несудову модель медіації, В. Вишкварцев вказує на існування можли-
вості для медіатора навмисно затягнути процедуру медіації до терміну її закінчення 
або змусити сторони до відмови від медіації з метою отримання винагороди за фак-
тично ненадані послуги з посередництва з метою примирення [10, с. 108].

Ще одним аспектом несумлінності медіатора при проведенні примирної проце-
дури в ході не судової моделі медіації, на думку Т. Елісєєвої, є можливість останнього 
вносити пропозиції щодо способів врегулювання спору. Вчена переконана у позитив-
ності встановлення заборони для медіатора вносити пропозиції про врегулювання 
спору, якщо сторони не домовилися про наявність такої можливості. За її тверджен-
ням, такий підхід є абсолютно виправданим з огляду на можливі зловживання правом 
вносити пропозиції з боку медіатора. Основна роль медіатора, за словами дослідника, 
повинна зводитися до максимально об’єктивної і неупередженої взаємодії зі сторо-
нами для вироблення ними спільного рішення про долю предмета спору. Будь-який 
елемент суб’єктивності, наприклад, у вигляді власної думки щодо зручності того чи 
іншого способу вирішення конфлікту, може внести додаткові розбіжності в перегово-
ри. Крім того, в разі протиправної змови медіатора з однієї зі сторін спору можливість 
медіатора формувати думку іншої сторони за допомогою будь-яких пропозицій може 
призвести до ущемлення інтересів потерпілої сторони [11, с. 137].

В. Вишкварцев, аналізуючи російське законодавство у сфері медіації, доходить вис-
новку, що законодавець зайняв проміжну позицію щодо процедури медіації. Вона по-
лягає в незалежності медіації від судових органів зокрема і від органів державної влади 
загалом, однак процесуальні аспекти медіації тісно пов’язані з судом і процесуальним 
законодавством. Особливо це помітно, коли йдеться про виконання медіативного ого-
лошення. Визнаючи недосконалість російської судової системи, її схильність до ко-
рупційних проявів, В. Вишкварцев підкреслює про необхідність визнання небезпеки 
проникнення цих елементів в медіацію. Ця тенденція є у всіх випадках, коли соціаль-
ні інститути більшою чи меншою мірою інтегруються в державний механізм. В ідеалі 
можна припустити і відмову від моделі «суд медіація, медіація – суд», але це можливо 
тільки за наявності в суспільстві високого рівня правової культури, професіоналіз-
му учасників медіативного процесу, дотримання принципу законності, прозорості та 
тлумачення Закону про медіацію на користь сторін спору, справжнього контролю 
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ними процедури медіації. Тільки за таких умов буде викликаний інтерес суспільства 
до процедури медіації, однак очевидна недоробка Федерального закону «Про альтер-
нативну процедуру врегулювання спорів за участю посередника (процедурі медіа-
ції)» і неефективна антикорупційна політика в цій галузі поки залишають мало надії 
на підвищення авторитету медіації в Росії [10, с. 104].

Заслуговує на увагу підхід С. Селезньова, який категорично виступає проти мож-
ливості здійснювати процедуру медіації помічниками суддів та суддями у відставці. 
За його словами, не можна всерйоз обговорювати впровадження практики судового 
«медіаторства», оскільки сама по собі судова система недосконала. «Люди розуміють, 
що корупція в судовій системі досягла дуже високого рівня, а якщо процедура меді-
ації буде здійснюватися помічниками суддів та, відповідно, суддями у відставці, то, 
я думаю, це буде корупція не в квадраті, а в кубі» [12].

Судова система кожної держави відіграє важливу роль у врегулюванні суспіль-
них відносин. Ефективність судової системи характеризується можливістю захищати 
права та свободи людини і громадянина відповідно до законодавства. Що стосується 
української судової системи, то протягом усього періоду незалежності держави вона 
піддається постійним змінам та реформам. Незважаючи на постійне втручання в су-
дову гілку влади з метою її реформування як з боку законодавчої, виконавчої гілок 
влади, так і з боку громадськості, на цей час українські суди мають безліч проблем, 
основними з яких є порушення строків розгляду справ, низький рівень професійності 
суддів, надмірне завантаження судовими справами тощо. Все це призводить до пору-
шень законодавства, неможливості належно захистити права людини і громадянина, 
недовіри з боку громадськості до судової гілки влади, різного роду зловживань і, як 
наслідок, неефективності судової системи в цілому [13, c. 110].

У наукових працях, присвячених проблематиці медіативної процедури позасудо-
вої моделі медіації, звертається увага на існування проблем невиконання медіатив-
них угод, що в результаті перекреслює всі зусилля медіатора і добросовісної сторони 
та призводить до марних витрат часу і коштів. При цьому наголошується на тому, 
що через відсутність законодавчих гарантій виконання медіативної угоди ставить 
під сумнів перспективність будь-яких посередницьких процедур. В якості вирішен-
ня проблеми може виступити внесення до процесуального законодавства норм про 
оскарження медіативних угод і порядку примусового їх виконання за аналогією з рі-
шеннями третейських судів [14].

Деякі фахівці зазначають, що в Європі ця система не є настільки ефективною. На-
приклад, французькі колеги дійшли висновку, що будь-яких серйозних результатів 
за 16 років впровадження медіації досягнуто не було і зниження навантаження на 
суди не відбулося. Своєю чергою голова Сибірського третейського суду М. Морозов 
досить критично висловився про перспективи медіації. За його словами, є «реальні 
сумніви в тому, що інститут судової медіації має будь-які перспективи на майбутнє». 
М. Морозов також побоюється можливих зловживань в ході процедури медіації. Так, 
він зазначив, що сторони «будуть вдаватися до процедури врегулювання спору за до-
помогою посередника (медіатора) тільки з метою з’ясування правової позиції іншої 
сторони і тих можливих поступок, на які вона готова піти». «Приклади такого зловжи-
вання мали місце в Німеччині», – додав він [15].

Попри це, слід також вказати на існування іншої проблеми застосування інституту 
медіації в Німеччині, а саме існування конфлікту, в якому судді і медіатори вороже 
налаштовані по відношенню один до одного, який виник в результаті недостатнього 
правового регулювання даної сфери в момент її становлення і далі, протягом багатьох 
років, а також відсутність розумної державної політики в сфері розвитку примирних 
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процедур. На цей час німецькому законодавцю складно ламати наявні структури, 
які роками вибудовувались в рамках судової системи у вигляді розвитку моделі інте-
грованої судової медіації, і підходи, вироблені в рамках професійного співтовариства 
приватних медіаторів. Навіть більше, зробити це буде неможливо без того, щоб не по-
страждали інтереси однієї з протиборчих груп. Все це ніяк не йде на користь розвитку 
практики судового і позасудового примирення і в кінцевому підсумку може позначи-
тися на громадянах і організаціях – кінцевих споживачах процедури медіації [16].

Разом з тим не тільки в Німеччині, але і в інших країнах прослідковується критика 
моделі проведення медіації саме суддями, наприклад в Австралії. Здебільшого значна 
частина висловлюваних заперечень стосується того факту, що медіацією займаються 
діючі судді, які проводять процедуру, крім виконання своїх основних обов’язків по 
судовому вирішенню спорів, а отже, на шкоду своїм професійним обов’язкам. У зв’яз-
ку з цим висловлюються пропозиції щодо проведення процедури медіації суддями 
у відставці. При цьому основний акцент тут робиться на те, що багато хто з суддів, які 
вийшли у відставку, знаходяться в працездатному віці і мають значний досвід роботи, 
пов’язаної з розв’язанням конфліктів. Деякі країни вже пішли по шляху активного за-
лучення суддів у відставці до проведення примирних процедур. Однак противники 
такого підходу цілком справедливо вказують на те, що наявний у суддів досвід вирі-
шення конфліктів навряд чи може виявитися корисним під час проведення процеду-
ри медіації, заснованої на волі і бажанні сторін, а не судді або іншої особи, що воло-
діє владними повноваженнями по вирішенню спору. У випадках проведення судової 
медіації у скептиків зберігаються сумніви з приводу того, що суддя може відмовитися 
від звичної моделі поведінки в примирювальній процедурі і не буде нав’язувати сто-
ронам своє бачення спірної ситуації і варіанти її вирішення [17]. Тобто, зберігаючи 
безсторонність, запропонувати сторонам тільки можливі шляхи для врегулювання 
спору без надання своєї юридичної оцінки аргументам сторін.

Про певний супротив з боку представників судової системи говорить Ж. Міріма-
нофф, посилаючись на досвід Швейцарії, де практична реалізація прийнятого в Же-
неві Закону «Про медіацію» несподівано зіткнулася з перешкодами з боку суддів: «Ні-
хто не припускав, що це питання – пропозиція медіації – буде являти собою певний 
символ, ключовий момент у впровадженні медіації і не стільки технічний перехід від 
цивільного процесу до процедури медіації, скільки перехід всіх учасників процесу від 
старої до нової культури правосуддя. Крім того, полегшення цього переходу вимагає 
спеціальних навичок зі сторони судді. Засновані на страху перед чимось новим, стра-
ху втратити свою владу або заробіток, спроби деяких суддів домогтися «застосування 
права» іноді просто бентежать!» [18].

Своєю чергою англійський професор Н. Ендрюс говорить про медіацію як про най-
більш популярний спосіб вирішення спору в Великобританії і пояснює це тим, що 
насамперед державне правосуддя має низку недоліків:

– є непередбачуваним і великоваговим, а також причиною зайвих витрат і затри-
мок під час вирішення спорів;

– надає особисто сторонам мало можливостей для участі у вирішенні спору (на від-
міну від їхніх представників);

– характеризується тим, що рішення у справі завжди виноситься тільки на користь 
однієї сторони спору;

– забезпечує гласність і відкритість правосуддя для всіх осіб [19, с. 111].
У науковій юридичній літературі зазначається, що судді під час розгляду адміні-

стративно-правових справ не завжди інформують конфліктуючі сторони про аль-
тернативну процедуру врегулювання спору за участю медіатора (посередника), тому 
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медіація на сучасному етапі становлення не зовсім затребувана. Водночас думка 
самих суддів про необхідність застосування в судах України процедури медіації є не-
однозначною. Так, одні розраховують, що завдяки медіації навантаження на суддів 
знизиться, інші побоюються зловживань учасників процесу з метою з’ясувати, на які 
вчинки здатна протилежна сторона [20].

Разом з тим директор департаменту судової роботи та експертного забезпечення пра-
восуддя О. Олійник звертає увагу на певні проблемні моменти, пов’язані з позасудовою 
формою медіації. На його думку, незрозуміло, в який спосіб це розвантажить судову 
систему. Він пояснив, що в разі прийняття якогось із проектів за основу без ґрунтовного 
доопрацювання процедура не тільки не спроститься, а навпаки, ускладниться. Адже 
фактично рішення, постановлене медіатором, не матиме юридичної сили. «У разі не-
згоди з ним сторони все одно повинні йти до суду, а не, наприклад, до державного ви-
конавця чи нотаріуса», – пояснив посадовець, наголосивши, що висока мета розванта-
ження судової системи може обернутися додатковим навантаженням на неї. Він також 
нагадав, що досудове врегулювання спору в господарських правовідносинах (претен-
зійна стадія) себе не виправдало, і з часом від нього довелося відмовитися. О. Олійник 
не виключає, що медіацію за всієї її привабливості може чекати така ж доля [22].

Альтернативним і найбільш поширеним у науці варіантом вирішення зазначеної 
проблеми є введення нотаріальної форми медіативної угоди з метою надання остан-
ній виконавчої сили [23, с. 188].

Ми погоджуємось з позицією авторів, які стверджують, що: «Питання про встановлен-
ня відповідальності за недобросовісну поведінку при використанні примирних проце-
дур не повинно вирішуватися у відриві від принципу добросовісності сторін» [24].

Дискутуючи про запобігання зловживання процесуальними правами, експерти Про-
екту Європейського Союзу Twinning «Посилення інституційної спроможності Верховно-
го Суду в сфері захисту прав людини на національному рівні» у співпраці з Верховним 
Судом і Національною школою суддів України за фінансової підтримки Європейського 
Союзу (суддя Верховного Суду Латвійської Республіки Яутріте Брієдіт, експерти Проек-
ту: Агріс Дрейманіс, суддя адміністративного районного суду Латвії (колишній поміч-
ник судді Верховного Суду Латвії) Нора Магон, науковий радник (колишній помічник 
судді) Верховного суду Латвії; Олександр Потайчук, науковий радник (колишній поміч-
ник судді) Верховного суду Латвії; Ріхардс Гулбіс, науковий радник (колишній помічник 
судді) Верховного суду Латвії) зазначили, що сторони та інші учасники у справі повинні 
користуватися своїми правами і виконувати обов’язки сумлінно. В іншому випадку суддя 
робить учаснику справи попередження або накладає на нього грошовий штраф. Р. Гул-
біс висловив думку, що суддям в Україні варто сміливіше застосовувати санкції за злов-
живання процесуальними правами, передбачені законодавством. Серед способів зловжи-
вання називали, зокрема, умисне подання неправдивого позову в незаконних цілях або 
з метою перешкоджання захисту прав або законних інтересів. Для прикладу привели по-
дачу позову з метою отримання комерційної таємниці відповідача. Також говорили про 
умисне затягування розгляду справи, яке може втілюватися шляхом умисного подання 
неправдивих скарг, неявки до судового засідання без поважної причини, помилкового 
надання свого розташування в іншій країні для відправки судових документів [25].

Таким чином, ефективність і успішність широкомасштабної інтеграції медіації 
в роботу судів вимагає системного комплексного підходу, в тому числі і розробки за-
ходів щодо протидії зловживанням сторін, які можуть виникнути в зв’язку з проведен-
ням процедури медіації після початку судового розгляду (недобросовісна поведінка, 
затягування процедури медіації та судового процесу, ухилення від участі в медіації 
без явного повідомлення про припинення процедури та інші).



197

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

Список використаних джерел:
1. Рогач О.Я. Ознаки зловживання правом. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 

2011. Випуск 15. С. 75-78.
2. Малиновский A.A. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-право-

вое исследование). Москва : Юрлитинформ, 2007. 352 с.
3. Зайцева С. Г. Злоупотребление правом как правовая категория (вопросы тео-

рии и практики): дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Волгоград, 2003. С. 43-55.
4. Бару М.И. О ст. 1 Гражданского кодекса. Советское государство и право. 1958. 

№ 12. С. 118.
5. Янев Я. Правила социалистического общежития (их функции при применении 

правовых норм). Москва, 1980. С. 181-182.
6. Теория государства и права: учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Пере-

валова. Москва, 1998. С. 414.
7. Ибрагимова М.В. Злоупотребление субъективным гражданским правом: поня-

тие, сущность, виды и последствия: дисс. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 15-17.
8. Мужик Л. Медіація та врегулювання спору за участю судді в господарсько-

му процесі. URL: https://evris.law/uk/stattja-mediacija-ta-vreguljuvannja-sporu-za-
uchastju-suddi-v-gospodarskomu-procesi.

9. Галиев Ф.Х. Историческая обусловленность правовой культуры. СПС «Консуль-
тантПлюс». С. 5-6.

10. Вышкварцев В.В. Медиация и коррупция. Законы России: опыт, анализ, практика. 
2011. № 10. С. 108.

11. Елисеева Т.С. Процессуальные аспекты медиации: дисс. ... канд. юрид. наук: 
12.00.15. Москва, 2017. 180 с. 

12. Селезнев В.С. Необходимо исключить недобросовестность на рынке медиации 
URL: http://www.seleznev-vs.ru/news/neobhodimo-isklyuchit-nedobrosovestnost-na-
ryinke-mediatsii.

13. Лазаренко М.М. Імплементація медіації в правову систему: міжнародний досвід 
та перспективи інституціоналізації в Україні. Актуальні проблеми міжнародних відно-
син. 2015. Вип. 124 (2). С. 109-120.

14. Михайлова Е.В. Медиация как отдельный способ урегулирования правовых кон-
фликтов в частноправовой сфере. Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 4. С. 2-4.

15. Право соседа. Посредники снизят нагрузку, но не избавят от злоупотреблений. 
30.04-10.05.2011. URL: https://zib.com.ua/ru/2023-mediaciya_s_dvuh_storon.html.

16. Ahrens M. Mediationsgesetz und Guterichter. NJW, 2012. P. 2469.
17. Spencer D. Judicial Mediators: are they constitutionally valid? ADR Bulletin. 2006. 

Vol. 9. Nо. 4. P. 61-65.
18. Mirimanoff J.A. Feasibility of Mediation Systems in Switzerland. Does the future 

belong to court-annexed (justice model), to court-connected (market place model) or to 
hybrid mediation system? ASA Bulletin. 2009. Nо. 3. P. 469.

19. Тайболина Ю.И., Сухова Н.В. Проблема выбора между судебными и несудеб-
ными процедурами при разрешении споров. C. 109.

20. Боженко Н.В. Медіація як один із засобів врегулювання адміністративних спо-
рів: теоретико-історичний аспект. Право. UA. ХНУВС. 2017. № 1. С. 95-98.

21. Опренко М. Способна ли медиация разгрузить отечественную Фемиду и нужна 
ли такая практика обществу? Закон и Бизнес. 18.07–24.07.2015. URL: https://zib.com.ua/
ru/117586-sposobna li mediaciya razgruzit sudi i nuzhna li takaya prak.html.

22. Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. Москва: Ин-
фотропик Медиа, 2011. 304 с. 



198

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

23. Носырева Е.И., Фильченко Д.Г. Основные положения Концепции об институте 
примирения сторон в гражданском судопроизводстве (часть первая). Вестник граждан-
ского процесса. 2015. № 1. С. 123. 

24. Злоупотребление процессуальными правами: судьи ЕС поделились опытом. За-
кон і Бізнес. URL: https://zib.com.ua/ru/136589-zloupotreblenie processualnimi pravami 
sudi es podelilis opi.html.

УДК 342.922

СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ АРЕШТОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ

Круговий Олексій Олександрович,
здобувач кафедри адміністративного 
та митного права
(Університет митної справи та фінансів, 
м. Дніпро, Україна)

У статті схарактеризовано суб’єкти публічної адміністрації, що здійснюють реалі-
зацію арештованого нерухомого майна через електронні торги. Доведено, що про-
цедуру реалізації арештованого майна забезпечують не тільки органи виконавчої 
влади, а й державні підприємства, що засновані на державній власності та належать 
до сфери управління Міністерства юстиції України (ДП «СЕТАМ»). При цьому до 
повноважень органів виконавчої влади належать переважно аналітичні, інформацій-
ні, методичні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого 
майна, тоді як до повноважень ДП «СЕТАМ» належить організаційне забезпечення 
реалізації арештованого майна.

Установлено, що на рівні Міністерства юстиції України окремі структурні підроз-
діли з питань реалізації арештованого майна присутні лише на рівні центрального 
апарату міністерства, тоді як на рівні територіальних органів юстиції вони відсутні. 
Органи виконавчої служби також належать до суб’єктів, що діють у сфері реалізації 
майна та створюють передумови для цього. 

Аргументовано, що додатковими суб’єктами публічної адміністрації з питань ре-
алізації арештованого майна можна назвати деяких суб’єктів у сфері послуг електро-
нного цифрового підпису, зокрема це засвідчувальний центр органу виконавчої вла-
ди або іншого державного органу та спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації. 
Ще одним суб’єктом, який опосередковано пов’язаний із діяльністю у сфері реаліза-
ції арештованого нерухомого майна шляхом електронних торгів, є ДП «Національ-
ні інформаційні системи», яке є адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, що 
належать до компетенції Міністерства юстиції України. Вони опосередковано впли-
вають на процедуру реалізації арештованого майна шляхом забезпечення електро-
нного цифрового підпису начальника відділу державної виконавчої служби під час 
подання заявки на реалізацію арештованого майна.

Ключові слова: адміністративні процедури, адміністративні процедури реаліза-
ції арештованого нерухомого майна через електронні торги, орган виконавчої влади, 
стадії, суб’єкти публічної адміністрації.
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SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IMPLEMENTING  
THE REALIZATION OF THE PROCESSED NON-CURRENT PROPERTY  

THROUGH ELECTRONIC BIDDINGS

Kruhovyi Oleksii Oleksandrovych,
Applicant of the Department 
of Administrative and Customs Law
(University of Customs and Finance, 
Dnipro, Ukraine)

The article describes the subjects of the public administration, which carry out the real-
ization of the arrested real estate through electronic trades. It is proved that the procedure 
for the implementation of the arrested property is provided not only by the executive au-
thorities, but also state-owned enterprises based on state ownership and belonging to the 
management of the Ministry of Justice of Ukraine (SEATAM). At the same time, the author-
ities of the executive power are mainly analytical, informational, methodological and other 
types of work related to ensuring the implementation of the arrested property, while the 
powers of the SE "SAMAM" belong to the organizational support of the implementation of 
the arrested property.

It was established that at the level of the Ministry of Justice of Ukraine, separate struc-
tural divisions on the issues of realization of the arrested property are present only at the 
level of the central apparatus of the Ministry, while at the level of territorial justice bodies, 
there are no specialized structural divisions. Bodies of executive service also belong to 
entities that carry out activities in the realization of property and in fact create the precon-
ditions for this.

It is argued that additional subjects of the public administration on the implementation of 
the arrested property may be called some entities in the field of electronic digital signature 
services, in particular, it is a verification center of an executive body or other public author-
ity and a specially authorized central executive authority on the organization of special 
information and information protection. Another state entity that indirectly relates to ac-
tivities in the realm of real estate arrested through electronic trading is the State Enterprise 
“National Information Systems”, which acts as the administrator of the Unified and State 
Registries, which falls within the competence of the Ministry of Justice of Ukraine. They in-
directly affect the procedure for the implementation of the arrested property by providing 
an electronic digital signature of the Chief of the State Bailiffs' Service at the time of filing an 
application for the implementation of the arrested property.

Key words: administrative procedures, administrative procedures for the realization of 
arrested real estate through electronic tenders, executive body, stages, subjects of public 
administration.

У теорії адміністративного права вже сталою є категорія «суб’єкти публічної адмі-
ністрації», до яких входять органи виконавчої гілки влади та місцевого самовряду-
вання [9, с. 127]. Як зазначають Р.С. Мельник та В.М. Бевзенко, галузям національного 
права (адміністративне не є винятком) притаманні конструкції, категорії та поняття, 
які фізично не існують і є суто продуктом розумової діяльності людини. Такі категорії 
називаються фіктивними (правовими) фікціями [10, с. 124].

Такою «штучною», фіктивною особою, як указують науковці, є так звана «пу-
блічна адміністрація» (public administration), представлена численними суб’єктами. 
Саме ці суб’єкти державного управління є одними з провідних учасників адміністра-
тивно-правових відносин, що виникають у державі [10, с. 125].
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В.К. Колпаков пропонує розуміти публічну адміністрацію за допомогою організа-
ційно-структурного підходу. Так, науковець указує, що систему органи публічної ад-
міністрації утворено саме для здійснення публічної влади.

При цьому публічну владу в Україні здійснюють не лише органи державної влади, 
але й органи місцевого самоврядування.

Отож, публічна адміністрація, за В.К. Колпаковим, є системою організаційно-струк-
турних утворень, які на законних підставах набули владних повноважень для реаліза-
ції в публічних інтересах [8, с. 30].

Варто погодитися з Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко щодо того, що публічне адміні-
стрування здійснюється не лише органами виконавчої влади, але іншими суб’єктами, 
які наділяються повноваженнями у сфері адміністрування.

Так, науковці до суб’єктів публічної адміністрації зараховують Верховну Раду Укра-
їни, Рахункову палату України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав люди-
ни, Президента України, РНБО, органи прокуратури (в окремих випадках), органи дер-
жавної влади, які не входять до системи органів виконавчої влади (комісії регулювання 
природних монополій та Служба безпеки України), суб’єктів публічних повноважень зі 
спеціальним статусом (наприклад, Антимонопольний комітет України), дипломатичні 
представництва та консульські установи України, постійні представництва України при 
міжнародних організаціях, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічно-
го права, які не мають статусу органу публічної влади (ДП «СЕТАМ» тощо) [10, с. 127-130].

У контексті проведення адміністративної реформи сформовано проект Концепції 
реформування публічної адміністрації в Україні. Так, відповідно до вказаного проек-
ту, пропонувалося закріпити на законодавчому рівні поняття публічної адміністрації, 
яку вважали за необхідне розглядати як органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування та інші суб’єкти, які відповідно до закону чи адміністративного дого-
вору мають повноваження забезпечувати виконання законів та діяти в публічних ін-
тересах (виконання публічних функцій) [17]. Проте вказаний проект так і залишився 
лише проектом, як і запропоноване визначення терміна.

Зважаючи на те, що в законодавстві відсутнє чітке визначення суб’єктів публічної 
адміністрації, в науковій площині продовжуються суперечки щодо того, кого ж саме 
і за якими ознаками слід зараховувати до цих суб’єктів. Так, О.В. Джафарова говорить 
про те, що «органи публічної адміністрації» розглядають у вузькому та широкому 
розумінні. Так, прибічники першої концепції детермінують органи публічної адміні-
страції через органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Що ж стосується 
науковців, які дотримуються другої точки зору, то перелік суб’єктів вони доповнюють 
за рахунок суб’єктів делегованих повноважень та органів державної влади, які не ма-
ють статусу органу виконавчої влади, а подекуди й за рахунок приватних осіб [5, с. 43].

Систему суб’єктів публічної адміністрації, що провадить діяльність із реалізації 
арештованого майна, можна умовно розділити на дві групи: органи, що безпосеред-
ньо здійснюють діяльність із реалізації арештованого майна, та органи, що опосеред-
ковано впливають на таку діяльність.

До першої групи належить Кабінет Міністрів України та вся система органів юсти-
ції, які спрямовуються і координуються Кабінетом Міністрів України. Відповідно до 
ч. 2 ст. 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», міністерства та інші цен-
тральні органи виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, 
підзвітні та підконтрольні йому [15].

Як зазначає Т.О. Коломоєць, загальні засади адміністративно-правового статусу 
Кабінету Міністрів України встановлено Конституцією України, Законом України 
«Про Кабінет Міністрів України» та Регламентом Кабінету Міністрів України [7, с. 35].
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У контексті обраного напряму досліджень, згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Ка-
бінет Міністрів України», до основних завдань Кабінету Міністрів України належить 
забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності. Відповідно до ч. 1 ст. 20 
Закону України «Про Кабінет Міністрів України», КМУ сприяє розвитку підприємни-
цтва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та соціальній спрямовано-
сті національної економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонополь-
ного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури [15]. 
Тобто діяльність Кабінету Міністрів України щодо впровадження заходів, що можуть 
обмежити ефективність правил конкуренції, є визначеною законодавчо. При цьому 
Кабінет Міністрів України має утримуватись від застосування заходів, які можуть поз-
бавити ефективності положення, якими встановлено правила конкуренції [15].

Кабінетом Міністрів України прийнято Розпорядження № 212-р «Деякі питання 
реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», метою яко-
го є створення конкурентних і сприятливих умов для організації та проведення елек-
тронних торгів із реалізації арештованого майна. Також варто зазначити, що цим Роз-
порядженням було запущено пілотний проект е-торгів усією територією України [3].

Таким чином, Кабінет Міністрів України у цьому контексті є основним суб’єктом, 
який здійснює організаційно-правове та нормативно-правове забезпечення діяльно-
сті з реалізації арештованого майна.

Наступним органом системи суб’єктів публічної адміністрації з питань реалізації 
арештованого майна є Міністерство юстиції України, яке є центральним органом ви-
конавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України. Відповідно до п. 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228, до основних за-
вдань Мін’юсту віднесено забезпечення своєчасного, повного і неупередженого вико-
нання рішень у порядку, встановленому законодавством [17].

Т.О. Коломоєць звертає увагу на те, що будь-яке міністерство є головним (провід-
ним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні реалі-
зації державної політики у конкретній сфері діяльності [7, с. 38].

Відповідно до п. 32 цього Положення, Мін’юст аналізує результати діяльності та вжи-
ває заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, під-
приємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства [13].

Відповідно до п. 4 цього Положення, Мін’юст організовує, контролює та здійснює 
примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом (пп. 83-21), контро-
лює роботу структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечу-
ють здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень (пп. 83-28), вико-
нує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов’язані 
із забезпеченням реалізації арештованого майна (пп. 83-30) [13].

Наступним суб’єктом є органи виконавчої служби. Закон України «Про органи та 
осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 
від 02.06.2016 р. № 1403-VIII визначає загальні положення організаційного забезпечен-
ня примусового виконання судових рішень і рішень інших органів як державними 
органами – органами державної виконавчої служби, так і новим інститутом – приват-
ними виконавцями [16]. Відповідно до нього, систему організаційного забезпечення 
становлять два органи – органи державної виконавчої служби та у визначених За-
коном України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII випадках – 
приватні виконавці [11].

Слід зазначити, що Б.М. Гук визначає особливість правового статусу Державної 
виконавчої служби, яка полягає в тому, що така діяльність регулюється сукупністю 
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нормативно-правових актів різної юридичної сили. Також науковець указує на те, що 
органи виконавчої служби контролюються безпосередньо Мін’юстом, а тому перебу-
вають у його системі [2, с. 89].

Відповідно до Типового положення про управління державної виконавчої служ-
би головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Ав-
тономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Типового поло-
ження про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь 
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 
містах Києві та Севастополі, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 
20.04.2016 № 1183/5, до Управління входить відділ примусового виконання рішень. 
До основних завдань Управління входять:

– реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рі-
шень судів та інших органів;

– надання пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері 
виконання рішень;

– організація, контроль та здійснення примусового виконання рішень у випадках, 
передбачених законом [7].

Також цим Наказом затверджено Типове положення про відділ державної виконав-
чої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі У цьому поло-
женні дещо інакше визначено основні завдання Відділу, до яких належать:

– реалізація державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та 
інших органів;

– підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики 
у сфері виконання рішень;

– забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у поряд-
ку, встановленому законодавством [7].

Погоджуючись із Р.С. Мельником та В.М. Бевзенко у тому, що юридичні особи пу-
блічного права, які не мають статусу органу публічної влади, також є суб’єктами пу-
блічної адміністрації, до суб’єктів державної адміністрації, які провадять діяльність із 
реалізації арештованої власності, належить Державне підприємство «СЕТАМ», яке є 
організатором е-торгів [10, с. 128].

Так, на основі наукових обґрунтувань Р.С. Мельника та В.М. Бевзенко, особливість 
правового статусу такого суб’єкта, як ДП «СЕТАМ», полягає у тому, що воно, як й 
інші такі суб’єкти, реалізує так зване сприяльне та забезпечувальне адміністрування, 
тобто сприяє (шляхом надання адміністративних послуг) особам у реалізації наданих 
їм прав, свобод та законних інтересів. Працівники такої категорії юридичних осіб пу-
блічного права, як правило, не мають статусу державного службовця або службовця 
органу місцевого самоврядування та не уповноважені на застосування примусових 
заходів [10, с. 130].

Відповідно до п. 1 Порядку реалізації арештованого майна здійснення реалізації 
арештованого майна, ДП «СЕТАМ» є організатором електронних аукціонів та торгів 
за фіксованою ціною та перебуває під юрисдикцією Міністерства юстиції України. 
Відповідно до законодавства, ДП «СЕТАМ» уповноважене на здійснення заходів щодо 
створення та обслуговування програмного забезпечення для реалізації арештованого 
майна, технологічного забезпечення, зберігання та захисту даних, що містяться в цій 
системі для організації та проведення електронних торгів та торгів за фіксованою ці-
ною, збереження майна, та виконання інших функції, визначених нормативно-пра-
вовими актами [13].
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Варто зазначити, що у період запровадження системи реалізації заарештованого 
майна шляхом ведення електронної комерції проведення торгів здійснювали спе-
ціалізовані організації. Основою економічної діяльності з реалізації такої власності, 
проведеної спеціалізованими організаціями, було укладення загальної угоди про ре-
алізацію арештованого майна, що підлягало примусовому виконанню державними 
виконавцями під час виконання рішень, а також угод на надання послуг з організації 
та проведення публічних тендерів/аукціонів для продажу арештованого майна [6].

Умови для відбору спеціалізованих організацій – переможців тендеру, умов для 
ідентифікації спеціалізованої організації, яка здійснюватиме реалізацію конкретного 
арештованого майна, порядок продажу арештованої нерухомості, корупційний ком-
понент та інші проблемні аспекти реалізації заарештованої власності, призвели до не-
обхідності перегляду процедури реалізації арештованого майна для забезпечення її 
прозорості, що стало результатом експерименту із запровадження нової системи для 
реалізації арештованого майна шляхом електронних торгів [6].

У листі Міністерства юстиції України від 28.04.2016 № 14993/5583-0-26-16/20 ідеть-
ся про проведення експерименту щодо нової системи реалізації арештованого май-
на шляхом проведення електронних торгів та уповноваження державного підприєм-
ства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України на здійснення заходів зі 
створення та супроводження програмного забезпечення системи електронних тор-
гів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться в ній, 
організацію та проведення електронних торгів, виконання інших визначених зако-
нодавством функцій [6].

Відповідно до інформації Державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, Державне підприємство «Інформа-
ційний центр» Міністерства юстиції України засноване Міністерством юстиції 
України зареєстровано 16.12.1997 р., а з 16.09.2015 р. підприємство перебуває в ста-
ні припинення. З інформації, розміщеної на офіційному сайті цього підприємства 
(http://www.informjust.ua/contacts), випливає, що організаційна структура держав-
ного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України вміщує го-
ловне підприємство та 24 регіональні філії в обласних центрах України та Автономній 
Республіці Крим. Підприємство працює суто на госпрозрахунковій основі. Основною 
метою діяльності Підприємства є технічне, технологічне забезпечення створення та 
супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних 
та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін’юсту, а також ін-
ших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, 
надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єди-
них та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться 
в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів [6].

Слід зазначити, що державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства 
юстиції України до початку проведення експерименту з реалізації арештованого май-
на шляхом проведення електронних торгів не належало до спеціалізованих організа-
цій, визначених шляхом проведення конкурсу (тендеру) для реалізації арештованого 
державними виконавцями майна [6].

Водночас питання, пов’язані зі сприянням виконання судових рішень, повинні 
бути віднесені до сфери діяльності іншого суб’єкта.

При цьому слід зазначити, що наказ Міністерства юстиції України від 17.08.2015 р. 
№ 1503/5 «Про утворення державного підприємства «СЕТАМ» видано відповідно 
до Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України «Про управлін-
ня об’єктами державної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
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фізичних осіб-підприємців» та з метою вдосконалення системи організації примусо-
вого виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)» [6].

У зв’язку із ліквідацією державного підприємства «Інформаційний центр» Мі-
ністерства юстиції України відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 
11.09.2015 р. № 258/7 «Про ліквідацію державного підприємства «Інформаційний 
центр» Міністерства юстиції України відповідно до наказу Міністерства юстиції 
України з метою забезпечення реалізації арештованого державними виконавцями 
майна наказом міністерства юстиції України від 02.10.2015 р. № 1885/5 «Про реаліза-
цію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 06.10.2015 р. за № 1200/27645, уповноважено державне 
підприємство «СЕТАМ» на здійснення заходів із супроводження програмного забез-
печення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та 
захисту даних, що містяться у ній, організацію та проведення електронних торгів, ви-
конання інших функцій, передбачених Тимчасовим порядком» [6].

Функції організатора електронних торгів наразі виконує ДП «СЕТАМ» (правова 
підстава – наказ Мін’юсту № 2710/5). Відповідно до інформації Державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновни-
ком ДП «СЕТАМ» є Мін’юст, дата запису в державному реєстрі – 19.08.2015 р. Ста-
тут ДП «СЕТАМ» затверджено наказом Міністерства юстиції України від 17.08.2015 р. 
№ 1503/5, цей статут оновлено 08.06.2016 р. [18].

Згідно з п. 1.1 Статуту, Державне комерційне підприємство «СЕТАМ» засноване на 
державній власності та належить до сфери управління Міністерства юстиції Украї-
ни. Відповідно до п. 2.1 Статуту, метою діяльності підприємства є сприяння реаліза-
ції державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та 
інших органів (посадових осіб). ДП «СЕТАМ», як випливає з його Статуту, є комер-
ційним підприємством, яке несе підприємницькі ризики та самостійно відповідає за 
своїми зобов’язаннями [18].

ДП «СЕТАМ» здійснює господарську діяльність із реалізації арештованого майна 
з використанням належного йому та орендованого майна, зокрема спеціально набу-
того для здійснення такої діяльності [18].

Як випливає з листа ДП «СЕТАМ» (вих. № 1128/4440-06-16/13 від 05.05.2016 р.), 
ДП «СЕТАМ» визначено Організатором електронних торгів арештованим май-
ном наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2015 р. № 2710/5, зареєстрова-
ний у Міністерстві юстиції України 23.12.2015 р. за № 1620/28065 «Про реалізацію 
арештованого майна шляхом проведення електронних торгів». ДП «СЕТАМ» не 
зверталось до Міністерства юстиції України з пропозиціями співпраці стосовно 
визначення його Організатором електронних торгів арештованим майном та не 
отримувало на них відповідей», ДП «СЕТАМ» не встановлювало себе Організато-
ром електронних торгів арештованим майном самостійно, а було визначене вище-
зазначеним Наказом [6].

Отже, Мін’юстом у спеціальному підзаконному акті, який регулює відносини 
у сфері реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, Ор-
ганізатором електронних торгів визначено конкретне державне підприємство, а не 
критерії, яким Організатор електронних торгів мав би відповідати, чим установлено 
єдиного надавача послуг у цій сфері [6].

Мін’юст у своєму листі від 28.04.2016 р. № 14993/5583-0-26-16/20 повідомляє: «Реа-
лізація арештованого державними виконавцями майна має власну специфіку у по-
рівнянні з реалізацією будь-якого іншого майна [6]. Так, відповідно до змісту ч. 7 
ст. 57 ЗУ «Про виконавче провадження», арештоване державним виконавцем майно 
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має бути вилучене у боржника для передання його на реалізацію. Зважаючи на це, 
організатор електронних торгів для оперативної взаємодії з органами державної ви-
конавчої служби повинен мати філії у всіх областях України [11]. Крім того, для ви-
лучення та подальшого зберігання арештованого майна організатор електронних 
торгів повинен мати відповідний транспорт, приміщення, охорону тощо. Державне 
підприємство «СЕТАМ» (а до цього державне підприємство «Інформаційний центр») 
має мережу філій в областях України та може забезпечити виконання передбачених 
Порядком функцій організатора електронних торгів, зокрема забезпечення переве-
зення та збереження арештованого майна» [6].

До групи суб’єктів публічної адміністрації, що опосередковано впливають на діяль-
ність із реалізації арештованого майна, можна зарахувати суб’єктів правових відносин 
у сфері послуг електронного цифрового підпису. Оскільки заявка на реалізацію аре-
штованого майна має містити електронний цифровий підпис начальника відділу дер-
жавної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний вико-
навець, то роль суб’єктів у сфері послуг електронного цифрового підпису є вагомою.

Так, до суб’єктів у сфері послуг електронного цифрового підпису Закон України 
«Про електронний цифровий підпис» входить підписувач, користувач, центр сер-
тифікації ключів, акредитований центр сертифікації ключів, центральний засвідчу-
вальний орган, засвідчувальний центр органу виконавчої влади або іншого держав-
ного органу, орган контролю. Проте серед них до суб’єктів публічної адміністрації 
зараховують засвідчувальний центр та орган контролю [12].

Кабінет Міністрів України визначає засвідчувальний центр центрального органу 
виконавчої влади для забезпечення реєстрації, засвідчення чинності відкритих ключів 
та акредитації групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги електронного 
цифрового підпису цьому органу і підпорядкованим йому підприємствам, установам 
та організаціям. Інші державні органи за необхідності та за погодженням із Кабінетом 
Міністрів України, визначають свої засвідчувальні центри, призначені для виконання 
функцій, визначених законом [12].

Центральний засвідчувальний орган визначається Кабінетом Міністрів України. 
Він формує та видає посилені сертифікати ключів засвідчувальним центрам та цен-
трам сертифікації ключів із дотриманням вимог ст. 6 цього Закону, блокує, скасовує та 
поновлює посилені сертифікат ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифіка-
ції ключів, веде електронні реєстри чинних, блокованих та скасованих посилених сер-
тифікатів ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів, веде акре-
дитацію центрів сертифікації ключів, отримує та перевіряє інформацію, необхідну 
для їх акредитації, забезпечує цілодобово доступ засвідчувальних центрів та центрів 
сертифікації ключів до посилених сертифікатів ключів та відповідних електронних 
реєстрів через загальнодоступні телекомунікаційні канали тощо [1].

Також до опосередкованих суб’єктів можна віднести ДП «Національні інформа-
ційні системи», яке є адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, що належать 
до компетенції Міністерства юстиції України. Так, під час реалізації арештованого 
майна майже на кожному етапі відбувається безпосередня взаємодія з державними 
реєстрами: перевірка власника нерухомого майна, внесення до реєстру записів щодо 
обтяження нерухомого майна; надання витягів із реєстрів тощо [4].

Так, ДП «Інформаційні системи» вживає заходів зі створення, застосування та тех-
нічної підтримки, інформаційного та комп’ютерного обслуговування, оновлення 
web-ресурсів та web-сервісів Мін’юсту, надає у випадках, визначених законодавством, 
послуги у сфері функціонування Єдиних та Державних реєстрів, здійснює технічне 
та технологічне супроводження інформаційної взаємодії Мін’юсту та адміністратора 
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Єдиних та Державних реєстрів із метою оперативного вирішення питань, що стосу-
ються функціонування реєстрів [4].

Підсумовуючи викладене, можна зробити такі проміжні висновки. По-перше, про-
цедуру реалізації арештованого майна забезпечують не тільки органи виконавчої 
влади, а й державні підприємства, що засновані на державній власності та належать 
до сфери управління Міністерства юстиції України (ДП «СЕТАМ»). При цьому до 
повноважень органів виконавчої влади належать переважно аналітичні, інформацій-
ні, методичні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого 
майна, тоді як до повноважень ДП «СЕТАМ» належить організаційне забезпечення 
реалізації арештованого майна. По-друге, на рівні Міністерства юстиції України ок-
ремі структурні підрозділи з питань реалізації арештованого майна присутні лише 
на рівні центрального апарату міністерства, тоді як на рівні територіальних органів 
юстиції вони відсутні. Органи виконавчої служби також належать до суб’єктів, що 
провадять діяльність у сфері реалізації майна та створюють передумови для цього. 
По-третє, додатковими суб’єктами публічної адміністрації з питань реалізації ареш-
тованого майна можна назвати деяких суб’єктів у сфері послуг електронного цифро-
вого підпису, зокрема це засвідчувальний центр органу виконавчої влади або іншого 
державного органу та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої вла-
ди з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації. Ще одним суб’єк-
том, який опосередковано пов’язаний із діяльністю у сфері реалізації арештованого 
нерухомого майна шляхом електронних торгів, є ДП «Національні інформаційні сис-
теми», яке є адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, що належить до ком-
петенції Міністерства юстиції України. Вони опосередковано впливають на проце-
дуру реалізації арештованого майна шляхом забезпечення електронного цифрового 
підпису начальника відділу державної виконавчої служби під час подання заявки на 
реалізацію арештованого майна.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЩОДО НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Мілевський Андрій Петрович,
здобувач кафедри адміністративного, 
фінансового та банківського права
(Міжрегіональна академія управління 
персоналом, м. Київ, Україна)

Наукова стаття присвячена висвітленню особливостей діяльності Міністерства юс-
тиції України щодо надання адміністративних послуг. Доведено, що Міністерство 
юстиції України – цілісне утворення з надання адміністративних послуг, взаємопов’я-
заних спільними завданнями та функціями органів та їх посадових осіб, управлінську 
діяльність яких спрямовано на формування та впровадження в життя державної полі-
тики у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Виокремлено взаємодію підрозділів Міністерства юстиції України з іншими дер-
жавними органами чи їх посадовими особами, а саме: а) з адміністраторами Центру 
надання адміністративних послуг; б) з Державним підприємством «Національні ін-
формаційні системи», наприклад, коли виникають проблеми з технічним забезпечен-
ням Державного реєстру прав; щодо отримання державними реєстраторами сертифі-
катів та особистих ключів, необхідних для відкриття доступу до Державного реєстру 
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прав; в) з органам національної поліції, прокуратурою, господарськими, адміністра-
тивними судами, судами загальної юрисдикції, Службою безпеки України; г) з дер-
жавними виконавцями, під час примусового виконання ними судових рішень, тобто 
державні виконавці можуть звертатися до відділу для проведення державної реєстра-
ції обтяжень, припинення іпотек. Державний виконавець під час примусового вико-
нання рішень здійснює пошук у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстро-
вані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва й обтяження 
таких прав, за його результатом формує інформаційну довідку з Державного реєстру 
прав, яка залишається у виконавчому провадженні державного виконавця; ґ) з дер-
жавними кадастровими реєстраторами. Наприклад, під час проведення державної 
реєстрації права власності чи інших речових прав на земельні ділянки. 

Ключові слова: послуга, адміністративна послуга, взаємодія, державна реєстрації 
речових прав на нерухоме майно, підрозділ, Міністерство юстиції України.

FEATURES OF THE ACTIVITY OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE 
IN RELATION TO THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES

Milevskyi Andrii Petrovych,
Degree Seeking Applicant  
at Department of Administrative, 
Financial and Banking Law
(Interregional Academy of Personnel 
Management, Kyiv, Ukraine)

The scientific article is devoted to highlighting the peculiarities of the activity of the Min-
istry of Justice of Ukraine in providing administrative services. It is proved that the Ministry 
of Justice of Ukraine for the provision of administrative services is an integral entity inter-
connected by common tasks and functions of bodies and their officials, whose management 
activity is aimed at the formation and implementation of state policy in the field of state 
registration of rights to immovable property.

The interaction of the departments of the Ministry of Justice of Ukraine with other state 
bodies or their officials is identified as follows: a) with the administrators of the Central Lab-
oratory; b) with the State Enterprise “National Information Systems”, for example, when 
there are problems with the technical support of the State Register of Rights; obtaining state 
registers of certificates and personal keys that are necessary to open access to the State Reg-
ister of Rights; c) with the bodies of the national police, prosecutor’s office, economic, ad-
ministrative courts, courts of general jurisdiction, the SBU; d) with state executors, during 
the enforcement of court rulings, that is, state executors may apply to the department for the 
state registration of encumbrances, the termination of mortgages. The state executor during 
the enforcement of decisions makes a search in the State Register of Rights about the regis-
tered real right store al estate, the object of construction in progress and the encumbrance 
of such rights and, as a result, forms an information note from the State Register of Rights, 
which remains in the enforcement proceedings of the state executor; e) with state cadastral 
registrars. For example, during the state registration of property rights or other property 
rights to land plots.

Key words: service, administrative service, interaction, state registration of real right 
store ale state, subdivision, Ministry of Justice of Ukraine.

Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади (далі – 
ЦОВВ), що забезпечує формування та із квітня 2015 р. реалізує державну політику 
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з питань державної реєстрації прав [1]. Міністерства як органи є «продовженням» 
уряду, тому передусім повинні розробляти політику, що є пріоритетним завданням 
будь-якого уряду. Міністерства діють за принципом єдиноначальності [12].

«Єдиноначальність центрального органу означає, що владні повноваження цього 
органу здійснюються одноособово його керівником – міністром, керівником іншого 
центрального органу. Він персонально несе всю повноту відповідальності за резуль-
тати центрального органу безпосередньо перед Президентом України й урядом» 
[2, c. 50]. Мін’юст очолює міністр юстиції України, який є членом Кабміну та через 
якого в уряді вирішуються питання діяльності Мін’юсту.

Основні завдання Мін’юсту як органу, що забезпечує реалізацію державної полі-
тики у сфері реєстрації прав, такі: забезпечення нормативно-правового регулювання 
(наприклад, наказ Мін’юсту «Про впорядкування відносин з державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців» [3]); визначення пріоритетних напрямів розвитку ор-
ганів реєстрації прав; інформування та надання роз’яснень (наприклад, «Методичні 
рекомендації стосовно суб’єктів, які мають право на отримання інформації з Реєстру 
прав власності на нерухоме майно» [4], «Методичні рекомендації стосовно державної 
реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними 
спорудами, їх окремими частинами» [5]); узагальнення практики застосування законо-
давства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення установленим 
порядком проєктів законодавчих актів на розгляд Президентові України та Кабміну; за-
безпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні тощо. Зазначені завдан-
ня відображені в компетенції Мін’юсту, яка закріплюється ст. 7 Закону № 1952–ІV [6].

Після внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України від 21 січня 
2015 р. [7] основними завданнями Мін’юсту стали також: забезпечення формування та 
реалізація державної політики з питань державної реєстрації прав; здійснення коор-
динації, державного нагляду та контролю, вжиття заходів для запобігання порушен-
ням у зазначеній сфері, ухвалення відповідних обов’язкових до виконання рішень; 
здійснення державної реєстрації прав; забезпечення доступу до Державного реєстру 
прав; встановлення порядку забезпечення державних органів інформацією з Реєстру; 
забезпечення ведення та функціонування указаного Реєстру; надання органам дер-
жавної влади передбаченої законодавством інформації з реєстрів; забезпечення до-
ступу державних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять 
інформацію про боржників, їхнє майно тощо [8].

Після ліквідації Укрдержреєстру 8 квітня 2015 р. у складі Мін’юсту запрацював Де-
партамент державної реєстрації. На офіційному сайті Мін’юсту відсутні будь-які відо-
мості щодо складу та повноважень зазначеного Департаменту. Видається, що склад та 
компетенція вказаного структурного підрозділу будуть аналогічними складу та ком-
петенції Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, який 
функціонував у складі Укрдержреєстру. Так, структура Департаменту складається із: 
директора, заступника директора, начальників відділів та спеціалістів. Серед відділів 
функціонують такі: відділ нормативно-правового та методичного забезпечення дер-
жавної реєстрації прав; відділ взаємодії з органами державної влади та роботи з реє-
страми; відділ розгляду звернень та контролю.

Адміністратором Державного реєстру прав є державне підприємство, що належить 
до сфери управління Мін’юсту України (далі – ДП «Національні інформаційні сис-
теми»), здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення 
Державного реєстру прав та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збе-
реження та захист даних, що містяться в реєстрі.
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Повноваження щодо призначення та звільнення керівника зазначеного підпри-
ємства, а також затвердження його статуту належать Мін’юсту. На теперішній час 
ДП «Національні інформаційні системи» не виконує в повному обсязі поставлених 
перед ним завдань. Технічна сторона функціонування Державного реєстру прав дуже 
часто не відповідає новелам законодавства у сфері державної реєстрації прав.

Діяльність ЦОВВ, керівники яких неналежать до складу уряду, спрямовується і ко-
ординується міністрами. Укрдержреєстр очолював голова, який не входив до складу 
Кабміну, тому діяльність зазначеного органу спрямовувалася і координувалася Каб-
міном через міністра юстиції України.

Координацією є взаємодія сторін, коли вони є рівноправними учасниками відно-
син. На думку О.Є. Луньова, координація означає погодження й об’єднання дій із ме-
тою найбільш швидкого і правильного розв’язання завдань із найменшими витратами 
сил, коштів та матеріальних цінностей [9, c. 148]. Зазначений автор виокремлював вер-
тикальну координацію – управлінські відносини, які виникають між вищим і нижчим 
органами виконавчої влади (наприклад, Кабмін і Укрдержреєстр; Мін’юст і головні 
територіальні управління юстиції), і горизонтальну координацію, яка виникає між 
двома і більше органами що перебувають на одному організаційному рівні системи 
органів [9, c. 148] (Мін’юст і Укрдержреєстр; головні управління юстиції і реєстраційні 
служби; головні територіальні управління юстиції й управління державної реєстрації).

Головне територіальне управління юстиції в межах своєї компетенції видає накази, 
які є обов’язковими для виконання районними, районними в містах, міськими (міст 
обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції, підві-
домчими органами й установами юстиції та посадовими особами.

Основні функції Департаменту державної реєстрації з питань реєстрації прав ре-
алізуються органами реєстрації, які функціонують також і в районних, районних 
у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлін-
нях юстиції, правовий статус яких відображений у «Положенні про районні, районні 
у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юс-
тиції» від 23 червня 2011 р. № 1707/5 [10].

Після вищезазначених змін серед основних завдань районних управлінь юс-
тиції з’явилися такі: реалізація державної політики з питань реєстрації прав (п. 1 
ч. 3); здійснення реєстрації прав (п. 4.34); надання інформації про реєстрацію прав 
(п. 4.36); взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (п. 4.37); прийняття та ви-
дача документів, пов’язаних із проведенням реєстрації прав (п. 4.38); ведення Дер-
жавного реєстр прав (п. 4.45) [10].

Управління державної реєстрації взаємодіє з територіальними органами мініс-
терств та інших ЦОВВ, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 
самоврядування, а також підприємствами, установами й організаціями з питань, від-
несених до його компетенції.

Як уже зазначалося, у складі управлінь державної реєстрації функціонують відді-
ли. Відділ є структурним підрозділом головного чи районного управління юстиції та 
реалізує повноваження у сфері державної реєстрації прав. Відділ, який функціонує 
при головному територіальному управління юстиції, підпорядковується безпосеред-
ньо заступникові начальника управління юстиції з питань державної реєстрації – на-
чальникові управління державної реєстрації.

Керівник такого управління: очолює даний структурний підрозділ; здійснює керів-
ництво його діяльністю; представляє його у відносинах з іншими органами, підпри-
ємствами, установами, організаціями; несе персональну відповідальність за організа-
цію та результати діяльності управління.
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Отже, відділ з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно є найниж-
чою ланкою в системі органів виконавчої влади й органів реєстрації прав. Навіть піс-
ля остаточної ліквідації Укрдержреєстру, у складі управлінь державної реєстрації та 
управлінь юстиції буде функціонувати відділ, який буде безпосереднім реалізатором 
державної політики на місцях.

Як видно, існують 2 види відносин, а саме внутрішньоапартані та зовнішні. У зов-
нішні відносини вступають насамперед органи виконавчої влади – Укрдержреєстр, 
головне чи районне управління юстиції. Реєстраційні служби разом із відділом дер-
жавної речових прав на нерухоме майно вступають спочатку у внутрішні відносини, 
у межах яких формується єдина воля органу. Аналогічна ситуація спостерігається 
після реформи – Мін’юст (Департамент державної реєстрації) разом із головними те-
риторіальними, районними управліннями юстиції вступають у зовнішні відносини, 
тоді як управління державної реєстрації та відділ закладають основу для формування 
внутрішньої волі органу.

Відділ у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами управління державної 
реєстрації, управління юстиції на засадах ділового співробітництва, спрямованого на 
успішне вирішення завдань, які стоять перед ним. Відділ під час практичної реаліза-
ції своїх завдань та функцій вступає у правовідносини з іншими органами виконавчої 
влади, їх посадовими особами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами й організаціями.

Ю.М. Ратишевський зазначає, що обов’язковою ознакою взаємодії є ділове співро-
бітництво в інтересах вирішення спільних завдань [10, с. 17]. Саме за допомогою такої 
категорії, як співробітництво, між тими чи іншими органами виконавчої влади у про-
цесі їхньої діяльності розкривається суть їхньої ефективної та результативної взаємо-
дії між собою. Така спільна діяльність органів може реалізовуватися в певних формах, 
наприклад, у формі інформаційного обміну.

Отже, прикладами взаємодії підрозділів Мін’юсту з іншими державними органами 
чи їх посадовими особами можна назвати такі:

а) з адміністраторами Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) – 
у разі прийняття ними заяв та подальшої їх передачі до відділів;

б) із ДП «Національні інформаційні системи», наприклад, коли виникають про-
блеми з технічним забезпеченням Державного реєстру прав; щодо отримання дер-
жавними реєстраторами сертифікатів та особистих ключів, необхідних для відкриття 
доступу до Державного реєстру прав;

в) з органам національної поліції, прокуратурою, господарськими, адміністратив-
ними судами, судами загальної юрисдикції, Службою безпеки України – звертаються 
для проведення державної реєстрації обтяжень, або отримання інформації з Держав-
ного реєстру прав;

г) з державними виконавцями під час примусового виконання ними судових рі-
шень – вони можуть звертатися до відділу для проведення державної реєстрації об-
тяжень, припинення іпотек. Державний виконавець під час примусового виконання 
рішень здійснює пошук у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані ре-
чові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва й обтяження таких 
прав, за його результатом формує інформаційну довідку з Державного реєстру прав, 
яка залишається у виконавчому провадженні державного виконавця;

ґ) з державними кадастровими реєстраторами – під час проведення державної реє-
страції права власності чи інших речових прав на земельні ділянки. Для повноцінної 
взаємодії Мін’юста та Міністерства аграрної політики та продовольства України ух-
валено наказ «Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що 
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здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації 
прав» від 3 грудня 2012 р. [11] та затверджено «Регламент надання на запити держав-
ного реєстратора прав на нерухоме майно інформації про земельні ділянки» [13].

Незважаючи на значні зусилля законодавця, формування швидкого обміну інфор-
мацією чомусь не вдається, дуже часто відомості щодо державної реєстрації земельної 
ділянки, кадастрового номера, площі, місцерозташування земельної ділянки відсутні 
під час їх пошуку через Державний реєстр прав у Державному земельному кадастрі 
(далі – ДЗК). За неможливості віднайти зазначену інформацію трапляються випадки, 
коли заявниками подається витяг із ДЗК, де зазначено, що дану земельну ділянку вже 
давно зареєстровано у ДЗК. Також бувають ситуації, за яких не завантажується кадас-
тровий план зареєстрованої земельної ділянки в електронній (цифровій) формі.

Отже, Міністерство юстиції України – цілісне утворення з надання адміністра-
тивних послуг, взаємопов’язаних спільними завданнями і функціями органів та їх 
посадових осіб, управлінську діяльність яких спрямовано на формування та впро-
вадження в життя державної політики у сфері державної реєстрації прав на неру-
хоме майно.
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Стаття присвячена аналізу природи правового регулювання права акціонерних 
товариств. Розглянуто особливості правової природи прав акціонерних товариств. 
Поняття «природа» не є спеціальним юридичним терміном, тому за межами права 
під природою речей зазвичай розуміють якість або істотну ознаку. Водночас істотною 
повинна вважатися тільки та ознака, яка визначає поняття, з виключенням якої зни-
щується саме поняття. 

Визначення поняття правової природи дозволило відобразити правову характе-
ристику юридичного явища, усвідомити його місце і роль серед інших, виявити «пра-
вовий корінь», що неминуче впливає на правову характеристику. 

З’ясовано, що відносини між акціонерами й акціонерним товариством відобра-
жають системне регулювання таких відносин, яке здійснюється в межах актів за-
конодавства, насамперед відносин між акціонерами й акціонерним товариством, 
адже в сучасних умовах адекватне правове врегулювання з метою їх упорядкування 
і розвитку є метою створення умов для системного врегулювання прав акціонерних 
товариств.

Охарактеризовано юридичний зв’язок між учасниками суспільних відносин, який 
регулюється нормами права і характеризується наявністю прав та обов’язків. Визна-
чено, що права акціонерів відображають зміст взаємин між акціонерним товариством 
і його учасниками.

За результатами дослідження автор погоджується з доктринальним підходом, за 
яким у науці виявлено панівну позицію, щодо якої права акціонерних товариств мають 
господарсько-правову природу, адже сфера таких відносин перебуває у формуванні 
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та розширенні, особливо та її частина, учасниками якої є акціонери в акціонерному 
товаристві.

Ключові слова: правова природа, права акціонерних товариств, акціонерне това-
риство, акціонери, право на захист, адміністративно-правовий захист прав.
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The article is devoted to the analysis of the nature of legal regulation of the law of joint-
stock companies. Features of the legal nature of the rights of joint-stock companies are con-
sidered. The concept of “nature” is not a special legal term, so outside the law in the nature 
of things usually understand the quality or essential attribute. At the same time, only the at-
tribute that defines the concept, with the exception of which the concept itself is destroyed, 
should be considered essential.

Definition of the concept of legal nature has allowed to reflect the legal characteristic of a 
legal phenomenon, to realize its place and role among others, but also to identify the “legal 
root”, providing an inevitable impact on the legal characteristic.

It is found out that the relations between shareholders and joint-stock company reflect 
the systemic regulation of such relations, which is carried out within the framework of leg-
islative acts and, above all, the relations between shareholders and joint-stock company, 
because in modern conditions adequate legal regulation for the purpose of their regulation 
and development is the purpose of creation of conditions for the systematic regulation of 
the rights of joint-stock companies.

The legal relationship between the participants of public relations is characterized, which 
is regulated by the norms of law and is characterized by the presence of rights and obliga-
tions. It is determined that the shareholders’ rights reflect the content of mutual relations 
between the joint-stock company and its participants.

According to the results of the research the author agrees with the doctrinal approach, in 
the science the dominant position in respect of which the nature of the rights of joint-stock 
companies has economic and legal nature is found, because the sphere of such relations is in 
the formation and expansion, especially that part of it, the participants of which are share-
holders in the joint-stock company.

Key words: legal nature, rights of joint-stock companies, joint-stock company, sharehold-
ers, right to protection, administrative-legal protection of rights.

Постановка проблеми. Людина або інший суб’єкт, стаючи акціонером, набуває 
векторного спектра прав і обов’язків. Усі вони супроводжують його прагнення зберег-
ти та примножити власне майно.

Тому питання прав людини натепер є найпринциповішою проблематикою вну-
трішньої та зовнішньої політики всіх держав світової спільноти. Саме стан справ 
у сфері прав особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рі-
вень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства загалом.
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Водночас неузгодженими залишаються ще багато норм законодавства, які перма-
нентно стають предметом гострих наукових дискусій та є підґрунтям для подальших 
теоретико-правових досліджень, а з іншого боку, ще однією спробою роз’яснення чи 
вдосконалення основних доктринальних підходів у господарському законодавстві.

Стан дослідження. Так, у процесі застосування права до тих чи інших правовід-
носин виникають суспільні відносини, у нашому випадку – права акціонерних това-
риств (далі – права АТ), які вже були предметом дослідження відомих вчених, зокрема: 
право на захист – А.Н. Оленевої [11], Б.В. Дерев’янко, О.Х. Туркот [7], Т.О. Чернад-
чук [15], права акціонерів – О.В. Гарагонич [9], І.С. Шиткіна [16] та ін. Саме поняття 
правової природи прав було розглянуто такими дослідниками, як С.С. Алексєєв [3], 
І.В. Матвєєв [10], А.В. Захаров [8].

Метою статті є визначення, дослідження й аналіз поняття правової природи прав АТ.
Виклад основного матеріалу. На доктринальному рівні важливо визначитися. 

що ж утворює поняття «правова природа». Адже проведення дослідження правової 
природи окремого юридичного явища є першим елементом у його процесі, оскільки 
правова природа властива всім феноменам із правовою якістю.

Поняття «природа» не є спеціальним юридичним терміном. Тому за межами права 
під природою речей зазвичай розуміють якість або істотну ознаку. Водночас істотною 
повинна вважатися тільки та ознака, яка визначає поняття, з виключенням якої зни-
щується саме поняття.

Так, С.С. Алексєєв визначає юридичну природу через «юридичні характеристики 
правового явища, що дозволяють побачити структуру, місце і роль серед інших пра-
вових явищ відповідно до його соціальної природи» [3].

У свою чергу, дослідник І.В. Матвєєв виходить із значення самого терміна «приро-
да», під яким зазвичай розуміється сутність, основна властивість чого-небудь. Нау-
ковець визначає правову природу, яка визначатиме місце правового явища в системі 
права з виявленням його специфічних істотних ознак [10].

Так, аналіз правової природи стосовно недійсних угод, за І.В. Матвєєвим,– «визна-
чення їхнього місця в системі юридичних фактів і вказівка на специфічні ознаки не-
дійсних угод, що дозволяють відмежувати їх від інших юридичних фактів» [10].

Більш вузьке визначення правової природи прав дає А.В. Захаров, стверджуючи, що 
правова природа явища – це, по суті, питання про галузеву приналежність норм, якими 
ці відносини регламентуються, з метою визначити, які норми «відповідальні» за регу-
лювання даної групи суспільних відносин. Щодо другого поняття «природа», то воно 
є головним і визначається як сукупність основних якостей, властивостей чого-небудь; 
суть, сутність [8, с. 48-52]. Отже, можемо погодитися з тим, що це визначення дає підстави 
стверджувати, що «природа» охоплює основні якості, властивості, суть та сутність явища.

Для більш детального розуміння змісту поняття «природа» постає необхідність 
з’ясувати зміст таких понять: «якість», «властивість», «суть» і «сутність».

Якість тлумачиться як внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, 
що відрізняє його від усіх інших; ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь 
для його використання за призначенням; та чи інша характерна ознака, властивість, 
риса кого-, чого-небудь [4].

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» зазначено, що влас-
тивість – якість, ознака, характерні для кого-, чого-небудь. Суть – це найголовніше, 
основне в чому-небудь, зміст, основа. Сутність – це найголовніше, основне, істотне 
в чому-небудь, суть, сенс, зміст. У свою чергу, сенс є сутністю чого-небудь; значенням; 
змістом, метою, основним призначенням чого-небудь, а зміст – сутністю, внутріш-
ньою особливістю чого-небудь [4].
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Тому визначення правової природи дозволяє не тільки дати правову характеристи-
ку юридичного явища, усвідомити його місце і роль серед інших, але і виявити його 
підставу («правовий корінь»), що неминуче впливає на його правову характеристику.

Питання забезпечення реалізації права і закону завжди гострі в будь-якій державі, 
адже недостатній адміністративно-правовий захист прав та інтересів суб’єктів госпо-
дарювання відчувається принагідно важко. За найменшого прояву слабкості держави 
(чи то на рівні ухвалення неякісних законів, чи то через неякісну роботу правоохо-
ронних органів, чи то через неефективність судової влади та виконавчої дисциплі-
ни) значні фінансові ресурси залишають державу, а іноземні інвестиції обходять таку 
державу та її суб’єктів господарювання [7, с. 5].

Тому правове регулювання суспільних відносин здійснюється шляхом надання прав 
і покладення обов’язків на суб’єктів, та є найбільш специфічною формою правового 
впливу забезпечення стабільності в економіці, яка впливає на стабільність у суспільстві.

Розглядаючи реалізацію прав АТ, необхідно зазначити, що безумовний зв’язок 
пов’язаний з особливостями самої правової природи АТ.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерами това-
риства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповнова-
женого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, упов-
новаженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства [1].

Законодавчо-правовий статус суб’єкта господарювання зумовлений особливостями 
правового механізму його формування, а розгляд потребує звернення до питань реа-
лізації прав акціонерів, результатів комплексного дослідження, зокрема вітчизняних 
і закордонних наукових розроблень, досвіду нормотворчої та правозастосовчої практи-
ки. Як зазначають Б.В. Дерев’янко, О.А. Туркот, «боротьба між старим і новим, з одного 
боку, є чинником, який сприяє появі численних спорів між учасниками ринкових пра-
вовідносин, а з іншого – перемога у цій боротьбі значною мірою залежить від правиль-
ного вирішення таких конфліктів, від перемоги в кожному конкретному випадку нових 
прогресивних принципів і реформаторських тенденцій, визначених правом» [7, с. 4-5].

Отже, право на захист – один з основних елементів будь-якого суб’єктивного адмі-
ністративного права. Це нормативно врегульована можливість правомочного суб’єк-
та застосувати засоби правоохоронного характеру для відновлення порушеного пра-
ва та застосувати передбачені законом методи для припинення дій, через які право 
було порушене [14, с. 100-102].

Так, ми погоджуємося з думкою Т.О. Чернадчука, який зазначає, що право на за-
хист – це передбачена законодавством можливість управомоченої особи самостійно 
застосовувати дозволені або санкціоновані законом юридичні засоби впливу на по-
рушника, або звернутися до відповідного юрисдикційного органу з вимогою спону-
кати порушника до якоїсь поведінки [15, с. 26-27].

Як доречно зазначає О.М. Вінник, у господарських правовідносинах будь-які кон-
флікти мають особливе забарвлення, оскільки їх перебіг, з одного боку, суттєво може 
відбиватися на стані економіки країни загалом, а з іншого – зачіпати інтереси окре-
мих учасників господарських правовідносин або їх груп [5].

Для аналізу самого поняття прав АТ необхідно визначити сутність змісту даного 
поняття. Зокрема, в юридичній літературі точиться дискусія щодо змісту і застосу-
вання права АТ, оскільки підвищення уваги до прав і законних інтересів, деталізація 
правового регулювання та посилення гарантій їх здійснення та захисту стали вже за-
гальносвітовими тенденціями на терені сучасного розвитку господарювання [12].

Прямого визначення права АТ в законодавстві України не існує, лише в п. 8 ст. 1 
Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що корпоративні права – 
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сукупність майнових і немайнових прав акціонера –власника акцій товариства, які 
випливають із права власності на акції, що включають право на участь в управлінні 
акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства 
в разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, пе-
редбачені законом чи статутними документами [1].

Водночас у постанові Національного банку України «Про затвердження Положен-
ня про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ ко-
штів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17 серпня 2017 р. № 80 наявне 
таке визначення: «ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи» – 
інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформа-
цію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпо-
ративними правами юридичної особи [2].

У свою чергу, право на захист належить до адміністративного макрорівня, який за-
безпечує система державних органів контролю, різноманітні громадські організації, 
а також саморегулівні організації, які об’єднують професійних учасників та операто-
рів фондового ринку, самостійно виконуючи функції контролю за діяльністю своїх 
членів, до яких належать, зокрема: Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв 
(далі – ПАРД), Українська асоціація інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ), Південноу-
країнська торговельно-інформаційна система, Позабіржова фондова торговельна си-
стема (далі – ПФТС) [14, с. 100-102].

Кожне акціонерне товариство (далі – АТ) більшістю авторів розглядається як «поле 
битви» багатьох зацікавлених суб’єктів, що змагаються за вплив на визначення цілей 
АТ та способів їх реалізації, що, у свою чергу, дозволяє найбільш повно задовольнити 
власні інтереси. Нормативні інтереси й очікування акціонерів щодо діяльності АТ (такі, 
що визначаються правовими і неформальними нормами ділової поведінки нормальни-
ми, звичайними, соціально прийнятими) – прагнення зберегти життєздатність та забез-
печити зростання корпоративного потенціалу АТ із метою збереження інвестованого 
капіталу, підвищення його ринкової вартості й одержання відповідних дивідендів [12].

Далі варто зазначити, що правове регулювання діяльності АТ набуває істотного 
значення для правильного механізму адміністративно-правового життя держави і су-
спільства загалом. Звісно, цінність будь-якого суб’єктивного права полягає не стільки 
в його проголошенні, скільки в можливості його безперешкодної реалізації та/або 
здійснення.

Під здійсненням прав розуміється вчинення тих дій, можливість яких передбачаєть-
ся змістом відповідних суб’єктивних прав, тобто реалізація змісту суб’єктивного права. 
Зокрема, сам уповноважений суб’єкт може здійснювати своє право будь-якими спосо-
бами, що не суперечать закону. Насамперед вони залежать від призначення права.

Так, у правовідносинах власності характер загального правила має здійснення пра-
вочинів власними діями уповноваженого суб’єкта щодо володіння, користування 
і розпорядження майном за утримання третіх осіб від вчинення дій, що перешкоджа-
ють здійсненню власником своїх правомочностей. У зобов’язальних правовідносинах 
інтерес уповноваженої особи задовольняється в основному здійсненням певних дій 
зобов’язаною особою, як-от: передача товарів, виконання робіт, надання послуги.

Питання забезпечення реалізації права і закону завжди гостро стоять у будь-якій 
державі, тому господарські відносини є відносинами бінарними, тобто такими, що 
складаються із двох взаємозалежних елементів, що взаємодіють, – майнових та орга-
нізаційних [14].

За правовою природою відносини АТ є поєднанням взаємопов’язаних і взаємо-
зумовлених організаційно-господарських та майново-господарських відносин, що 
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існують у нерозривній єдності, і на підставі цього не можуть бути предметом регулю-
вання різних галузей права – цивільного і господарського [9, с. 130].

Варто погодитися з думкою О.В. Гарагонич, який вважає, що відносини, зокрема 
відносини між акціонерами й АТ, мають господарсько-правову природу, адже в су-
часних умовах сфера таких відносин постійно розвивається і розширюється, особливо 
та її частина, учасниками якої є акціонери й АТ. Такі реалії вимагають і постійного 
розвитку правового регулювання відносин між акціонерами й АТ [6, с. 138-139].

Отже, з огляду на господарсько-правову природу, відносини між акціонерами й АТ 
відображають системне регулювання таких відносин, яке здійснюється в межах актів 
законодавства, насамперед відносин між акціонерами й АТ, адже в сучасних умовах 
адекватне правове врегулювання з метою їх упорядкування і розвитку є метою ство-
рення умов для системного врегулювання прав АТ.

Наступним за ступенем важливості є питання про класифікацію прав акціонерів. 
Права акціонерів в юридичній доктрині зазвичай поділяються на особисті (майнові) 
і немайнові. У зв’язку із цим варто зазначити, що у правовій доктрині заналом немає 
єдиного погляду щодо класифікації прав учасників АТ, оскільки сучасна і більш ран-
ня юридична доктрина містить і іншу класифікацію прав акціонерів.

Теорія природного права давно піддана справедливій критиці. Поділяємо думку, що 
в сучасному законодавстві та доктрині зміцнилася позиція, згідно з якою держава наді-
ляє суб’єктів правами і (або) визнає за ними права. Про невід’ємність, невідчужуваність 
від особистості прийнято говорити лише щодо вузького кола нематеріальних благ, осо-
бистих немайнових прав, до яких, безумовно, не зводяться права акціонерів, і які не відо-
бражають специфіки останніх (наприклад, право на життя). Членські права і права кре-
дитора переплетені настільки тісно (наприклад, право вимагати частину прибутку від 
підприємницької діяльності АТ, пропорційну кількості належних акцій, тобто зобов’я-
зальне право – право кредитора, похідне від права участі в корпорації), що таке розмеж-
ування уявляється штучним. Інші критерії були явно оціночними, суб’єктивними [13].

Так, наприклад, І.С. Шиткіна ділить права акціонерів на три групи: 1) права, пов’я-
зані з участю в управлінні справами АТ; 2) права, пов’язані зі здійсненням контролю 
над діяльністю органів управління АТ та фінансово-економічним станом АТ; 3) права, 
пов’язані з розподілом прибутку АТ або частини його майна в разі ліквідації АТ [16].

Отже, як бачимо, дана класифікація відображає становище акціонера як економіч-
ного власника АТ, як його учасника, виходячи на проблему формування волі АТ як 
юридичної особи, лежить в основі механізму захисту прав дрібних акціонерів від сва-
вілля власників контрольних пакетів акцій та захисту прав акціонерів, що володіють 
великими пакетами акцій, від непрофесіоналізму й утриманських настроїв акціоне-
рів, які зробили незначний вклад у формування майнової бази діяльності АТ.

Однак не можна не зазначити службовий характер цієї класифікації, мобільність 
права всередині неї залежно від становища акціонера, кількості інших учасників то-
вариства, їхнього майнового стану.

Слушно також виокремлюються натуральні права, «що випливають із самої приро-
ди» АТ (право голосу на загальних зборах акціонерів, право на отримання дивідендів 
і право на отримання ліквідаційної квоти), і випадкові права (усі інші). Цієї класифікації 
стосується все вищезазначене щодо невід’ємних прав за німецькою доктриною [13, с. 30].

Висновки. Дослідження правової природи поняття прав АТ дозволило дійти вис-
новку, що правові взаємини – юридичний зв’язок між учасниками суспільних відно-
син, який регулюється нормами права і характеризується наявністю прав та обов’язків.

Тому загальносвітовими тенденціями розвитку прав АТ на сучасному етапі є під-
вищення уваги до прав і законних інтересам акціонерів, деталізація їх правового 
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регулювання та посилення гарантій їх здійснення, захисту та соціалізації. Вивчення 
питання про реалізацію права має теоретичне і практичне значення, оскільки дозво-
ляє не лише глибше пізнати роль права, але і виробити рекомендації з удосконалення 
його застосування на практиці.

Провівши аналіз довідкових джерел, результатів наукових досліджень, а також 
нормативно-правових актів, варто погодитися з доктринальним підходом, за яким 
у науці виявлено панівну позицію, щодо якої природа прав АТ має господарсько-пра-
вову природу, адже сфера таких відносин перебуває у формуванні та розширенні, 
особливо та її частина, учасниками якої є акціонери в АТ.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ  
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ  

ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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У статті автором розглядається сутність адміністративно-правового захисту суб’єктів 
господарської діяльності України від недобросовісної конкуренції під час здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності. На думку автора, сутність адміністративно-правово-
го захисту від недобросовісної конкуренції під час здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності полягає у вжитті Україною в особі її уповноважених органів державного ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідних дій та заходів до іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, зокрема здійснення державного впливу України на 
умови провадження іноземними суб’єктами господарської діяльності зовнішньоеко-
номічної діяльності в Україні, застосування до іноземних суб’єктів господарської ді-
яльності антидемпінгових, компенсаційних, спеціальних та інших заходів. 

Автором також визначаються способи адміністративно-правового захисту від не-
добросовісної конкуренції під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, се-
ред яких: запровадження режиму ліцензування та квотування зовнішньоекономічних 
операцій; уживання заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії ін-
ших держав; заборона окремих видів експорту й імпорту; застосовування санкцій за 
порушення правил здійснення зовнішньоекономічної діяльності: застосовування ан-
тидемпінгових заходів, застосовування компенсаційних заходів, застосовування спе-
ціальних заходів, накладення штрафів тощо. 

У науковій статті також надається пропозиція визначення в науці адміністративно-
го права категорії «адміністративно-правовий захист у сфері економічної конкуренції 
під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності». Під адміністративно-правовим 
захистом у сфері економічної конкуренції під час здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності пропонується розуміти адміністративно-процедурну діяльність ор-
ганів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності щодо здійснен-
ня адміністративних дій, вжиття заходів правового захисту до іноземних суб’єктів 
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господарської діяльності, спрямованих на поновлення порушених прав та законних 
інтересів суб’єктів господарської діяльності України, припинення порушень на мит-
ній території України, скасування недобросовісної торговельної практики в Україні 
та ліквідацію монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Ключові слова: недобросовісна конкуренція, зовнішньоекономічна діяльність, 
суб’єкт господарської діяльності України, іноземний суб’єкт господарської діяльно-
сті, органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, адміністра-
тивно-правовий захист.

SOME ISSUES REGARDING PROTECTION OF THE ECONOMIC ENTITIES  
IN UKRAINE AGAINST UNFAIR COMPETITION IN THE COURSE  

OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Pasichnyk Victoriia Vitaliivna,
Attorney, 
Postgraduate Student  
of the Department of State-Legal 
and Sectoral Legal Disciplines
(Kyiv University of Law  
of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Kyiv, Ukraine)

The author covers in the article the essence of administrative and legal protection of economic 
entities in Ukraine against unfair competition in the course of foreign economic activity. Accord-
ing to the author, the essence of administrative and legal protection against unfair competition 
in the course of foreign economic activity involves application of the respecting actions and mea-
sures against foreign economic entities, in particular, exertion of the state influence of Ukraine on 
the conditions of foreign economic activity performed by the foreign economic entities and appli-
cation of antidumping, compensatory, special and other measures against foreign economic enti-
ties by Ukraine represented by its state regulation bodies in the field of foreign economic activity.

The author also defines the methods of administrative and legal protection against un-
fair competition in the course of foreign economic activity, in particular the introduction of 
licensing regime and allocation of quotas for foreign economic operations; taking measures 
in response to discriminatory and/or unfriendly measures of other states; prohibition of 
certain types of export and import; application of sanctions for violation of the rules of for-
eign economic activity: application of anti-dumping measures, application of compensatory 
measures, application of special measures, imposition of penalties, etc.

The research paper article also offers the definition of the category of «administrative and 
legal protection in the field of economic competition in the course of foreign economic ac-
tivity» in the administrative law science. It is suggested to treat the administrative and legal 
protection in the field of economic competition in the course of foreign economic activity as 
administrative and procedural activity of the state regulatory bodies in the field of foreign 
economic activity regarding the implementation of administrative actions, taking legal pro-
tection measures against foreign economic entities aimed at restoring violated rights and 
legitimate interests of economic entities in Ukraine, termination of violations in the customs 
territory of Ukraine, rectification of the unfair trade practice in Ukraine and elimination of 
monopoly in the field of foreign economic activity.

Key words: unfair competition, foreign economic activity, economic entity of Ukraine, 
foreign economic entity, state regulation bodies in field of foreign economic activity, admin-
istrative and legal protection.
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Проблема захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності 
України завжди привертала увагу вчених. Пов’язано це з тим, що здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності неможливе без забезпечення дотримання законних інтере-
сів суб’єктів господарської діяльності України в цій сфері. У зв’язку із цим у всіх дер-
жавах, що входять до Світової організації торгівлі та Європейського Союзу, зокрема 
і в Україні, запроваджені механізми захисту прав та законних інтересів вітчизняних 
товаровиробників у міжнародній торгівлі.

Порядок та механізм захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарської ді-
яльності України – національних товаровиробників – під час здійснення зовнішньое-
кономічної діяльності визначається Господарським кодексом України й іншими нор-
мативно-правовими актами, зокрема: законами України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» № 959-XII від 16 квітня 1991 р., «Про захист від недобросовісної конкурен-
ції» № 236/96-ВР від 7 червня 1996 р., «Про захист економічної конкуренції» № 2210-III 
від 11 січня 2001 р., «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» 
№ 332-XIV від 22 грудня 1998 р., «Про захист національного товаровиробника від суб-
сидованого імпорту» № 331-XIV від 22 грудня 1998 р., «Про захист національного то-
варовиробника від демпінгового імпорту» № 330-XIV від 22 грудня 1998 р. тощо.

Як зазначає Р. Шишка, наприкінці 1998 р., з ухваленням цілої низки законів, 
пов’язаних з утворенням в Україні суттєво більш ефективного механізму захисту ві-
тчизняного товаровиробника, сталося серйозне коригування напрямів і параметрів 
зовнішньоекономічної політики в Україні [1, с. 376]. Законодавство, що встановлює 
публічно-правові засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є дуже дина-
мічним, нестабілізованим, тому потребує постійної уваги з боку тих, хто ним безпосе-
редньо керується [1, с. 393].

У науці адміністративного права питання захисту прав та законних інтересів 
суб’єктів господарської діяльності від недобросовісної конкуренції під час здійснен-
ня зовнішньоекономічної діяльності є малодослідженим. Питання захисту суб’єктів 
господарювання розглядається науковцями здебільшого в наукових працях та на 
сторінках підручників із господарського (підприємницького) права. Серед авторів 
спеціальних досліджень варто згадати таких, як: О. Аушева, О. Бакалінська, О. Безух, 
О. Джуринський, Ю. Журик, І. Коваль, В. Кулішенко, В. Петруня, Р. Шишка, С. Шкляр 
та ін. Зокрема, С. Шкляр приділив належну увагу питанню захисту прав та інтересів 
суб’єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного коміте-
ту України. О. Аушева у своїй дисертаційній роботі досліджувала питання захисту 
прав суб’єктів господарювання від порушень органами державної влади. О. Безух ви-
вчав питання захисту від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності. 
І. Коваль приділяла увагу праву на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його 
позасудовому захисту від неправомірного використання. В. Кулішенко у своєму до-
слідженні розкривала питання захисту від неправомірного використання ділової ре-
путації суб’єктів господарювання в конкуренції. Проте адміністративно-правовий за-
хист суб’єктів господарської діяльності України від недобросовісної конкуренції під 
час здійснення зовнішньоекономічної діяльності органами державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в адміністративно-правовій літературі є недостат-
ньо дослідженим. Що і свідчить про актуальність обраної теми наукової статті.

Отже, з огляду на зазначене, метою статті є з’ясування сутності адміністра-
тивно-правового захисту суб’єктів господарської діяльності України від проявів недо-
бросовісної конкуренції під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, визна-
чення способів адміністративно-правового захисту у сфері економічної конкуренції 
під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а також надання пропозицій 
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щодо визначення в науці адміністративного права такого поняття, як «адміністратив-
но-правовий захист у сфері економічної конкуренції під час здійснення зовнішньое-
кономічної діяльності».

Основи забезпечення захисту суб’єктів господарської діяльності України від недо-
бросовісних, неправомірних, протиправних дій іноземних суб’єктів господарської 
діяльності закладені нормами ч. 3 ст. 42 Конституції України. Цією статтею законо-
давець закріпив конституційний обов’язок держави України виступати гарантом за-
хисту економічної конкуренції в підприємницькій діяльності, зокрема і в зовнішньо-
економічній, а також визначив неприпустимість недобросовісних, неправомірних, 
протиправних конкурентних дій імпортерів аналогічної продукції в Україні. Виходя-
чи з даної норми, наша держава не тільки заохочує вчинення добросовісних дій, які 
відповідають торговим та іншим чесним звичаям у зовнішньоекономічній діяльності, 
а й захищає суб’єктів господарської діяльності України від наслідків недобросовісної 
конкуренції іноземних суб’єктів господарської діяльності під час здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності.

У ч. 2 ст. 20 Господарського кодексу України закріплено правило, відповідно до яко-
го кожний суб’єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і закон-
них інтересів [2]. Відповідно до ч. 1 ст. 20 Господарського кодексу України, держава за-
безпечує захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів [2].

У ч. 5 ст. 55 Конституції України кожному гарантується право будь-якими не забо-
роненими законом засобами (виділено нами – В. П.) захищати свої права і свободи від 
порушень і протиправних посягань [3]. За змістом статті, до таких можна віднести: 
1) ті, які визначені в Конституції України (ст. ст. 29, 32, 34, 36, 39-42, 44, 55, 59, 60, 62, 
63 та ін.), 2)що надають особі право: використовувати всі види оскарження; звернути-
ся до суду, органів державної влади, місцевого самоврядування, до громадськості й 
ін.; використовувати засоби масової інформації [4, с. 417].

Наведене положення Основного закону свідчить про те, що будь-який суб’єкт гос-
подарської діяльності України, як і будь-яка людина і громадянин, має право вільно 
обирати не заборонені законом засоби захисту порушених прав і законних інтересів 
під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: звернення до суду, дер-
жавних органів, самозахист тощо. Виходячи із цього, захист прав та законних інтере-
сів суб’єктів господарської діяльності України від недобросовісної конкуренції під час 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності може реалізовуватися і в адміністратив-
но-правовій формі.

Механізм адміністративно-правового захисту суб’єктів господарської діяльності 
України від недобросовісних, неправомірних, протиправних дій іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, зокрема, але не виключно від значного здійснення імпорту 
товарів на український ринок з інших країн, митних союзів і економічних угруповань, 
запроваджено в Україні в результаті вступу держави до Світової організації торгів-
лі, ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської 
асоціації вільної торгівлі (далі – ЄАВТ), укладання Угоди про асоціацію між Європей-
ським Союзом (ЄС) і Україною тощо. За таких умов імплементовані нашою державою 
міжнародно-правові норми захисту економічної конкуренції та, відповідно, ухвален-
ня низки законів України засвідчили факт зацікавленості України в запровадженні на 
її митній території механізму здійснення адміністративно-правового захисту суб’єктів 
господарської діяльності України під час здійснення зовнішньоекономічної діяльно-
сті. Адже саме конкурентне законодавство має своїм завданням розвинути правомір-
ні, добросовісні відносини між суб’єктами господарської діяльності України й іно-
земними суб’єктами господарської діяльності, та в разі порушення інтересів суб’єктів 
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господарської діяльності України проявами недобросовісної конкуренції іноземних 
суб’єктів господарської діяльності забезпечити їх ефективний захист.

Як зазначила Н. Корчак, оскільки держава відповідає перед підприємцями за свою ді-
яльність, змістом її обов’язку бути гарантом підтримки добросовісної конкуренції є запро-
вадження системи організаційно-правових заходів протидії, обмеження чи усунення не-
гативних економічних наслідків, які можуть виникнути за відсутності конкуренції [5, с. 8].

Виходячи з того, що під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності порушу-
ються права та законні інтереси суб’єктів господарської діяльності України, найбільш 
оперативним шляхом здійснення їх захисту, на нашу думку, буде звернення такого 
суб’єкта господарської діяльності України до відповідного уповноваженого органу 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності щодо протиправних, не-
правомірних дій іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні.

У вітчизняній правовій науці є думка, що ефективність такого захисту залежить 
насамперед від діяльності впливових державних органів, здатних реалізувати владні 
повноваження в зазначеному напрямі [6, с. 127].

Реалізацією органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
свого права на захист суб’єктів господарської діяльності України від недобросовісної 
конкуренції під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі й 
Антимонопольний комітет України має право застосовувати передбачені законом 
різноманітні способи захисту для відновлення порушених прав та законних інтересів 
національних виробників.

Зважаючи на заначене, сутність адміністративно-правового захисту полягає в засто-
суванні органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності різних 
способів захисту, зокрема, запровадження режиму ліцензування та квотування зов-
нішньоекономічних операцій; вживання заходів у відповідь на дискримінаційні та/
або недружні дії інших держав (застосування повної заборони (повного ембарго) на 
торгівлю, застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю, позбав-
лення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму); заборо-
на окремих видів експорту й імпорту; застосовування санкцій за порушення правил 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: застосовування антидемпін-
гових заходів (попередні антидемпінгові заходи шляхом запровадження справляння 
попереднього антидемпінгового мита, остаточні антидемпінгові заходи шляхом за-
провадження справляння остаточного антидемпінгового мита), застосовування ком-
пенсаційних заходів (попередні компенсаційні заходи шляхом запровадження справ-
ляння попереднього компенсаційного мита, остаточні компенсаційні заходи шляхом 
запровадження справляння остаточного компенсаційного мита), застосовування спе-
ціальних заходів (застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту товару, 
застосування заходів нагляду щодо імпорту товару, установлення до імпортера спе-
ціального мита щодо імпорту в Україну, запровадження режиму квотування імпорту 
в Україну), накладення штрафів тощо.

Такі механізми існують майже в усіх країнах, особливо в тих, що вважаються роз-
виненими і виступають за вільну світову торгівлю без бар’єрів і перешкод. Українські 
експортери металу, труб та іншої продукції дуже добре пізнали на собі дієвість ан-
тидемпінгових процедур у країнах Західної Європи та Північної Америки, які часто 
використовувалися лише з однієї метою – позбавитися конкурентної продукції, що, 
до речі, не була ані демпінговим, ані субсидованим імпортом для цих країн [1, с. 392].

Вжиття Україною в особі її уповноважених органів відповідних заходів до 
іноземних суб’єктів господарської діяльності для ефективного здійснення 
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адміністративно-правового захисту суб’єктів господарської діяльності України від 
недобросовісної конкуренції, з одного боку, здійснюється шляхом державного впли-
ву України на умови здійснення іноземними суб’єктами господарської діяльності 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, з іншого боку, шляхом застосування до 
іноземних суб’єктів господарської діяльності антидемпінгових, компенсаційних, спе-
ціальних та інших заходів. Такі публічно-правові відносини, які виникають між іно-
земними суб’єктами господарської діяльності й органами державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності під час застосування/вчинення відповідних захо-
дів/дій для захисту від недобросовісної конкуренції, у науці адміністративного права 
розглядаються як вертикальні відносини.

Ураховуючи те, що суб’єкт господарської діяльності України в разі порушення сво-
їх прав та законних інтересів проявами недобросовісної конкуренції під час здійснен-
ня зовнішньоекономічної діяльності може бути захищений із боку державних орга-
нів шляхом застосування останніми різних способів захисту, передбачених законом, 
вважаємо за доцільне в науці адміністративного права запропонувати визначення 
категорії «адміністративно-правовий захист у сфері економічної конкуренції під час 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності». Пропонуємо в науці адміністративно-
го права під адміністративно-правовим захистом у сфері економічної конкуренції під 
час здійснення зовнішньоекономічної діяльності розуміти адміністративно-проце-
дурну діяльність органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
щодо здійснення адміністративних дій, ужиття заходів правового захисту до інозем-
них суб’єктів господарської діяльності, спрямованих на поновлення порушених прав 
та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності України, припинення пору-
шень на митній території України, скасування недобросовісної торговельної практи-
ки в Україні та ліквідацію монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

З огляду на вищезазначене зауважимо, що з ухваленням цілої низки законів Укра-
їни наша держава запровадила механізм адміністративно-правового захисту суб’єк-
тів господарської діяльності України – національних товаровиробників – від недо-
бросовісної міжнародної конкуренції іноземних суб’єктів господарської діяльності. 
Здійснення зазначеного захисту віднесено до одного із пріоритетних напрямів робо-
ти органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності – Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 
й Антимонопольного комітету України.

Встановлений сьогодні законодавцем механізм адміністративно-правового захи-
сту суб’єктів господарської діяльності України покликаний скасувати будь-яку не-
справедливу торговельну практику в Україні, сприяти безпечному існуванню суб’єк-
тів господарської діяльності України на українських товарних ринках. Такі основні 
завдання нашої держави здійснюються уповноваженими спеціальними органами 
способами, визначеними законом. Вважаємо, що визначені на законодавчому рівні 
способи адміністративно-правового захисту є різнобічними, мають розгалужений ха-
рактер, що, у свою чергу, надає можливість вибору органам державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності того чи іншого способу захисту.

На нашу думку, звернення суб’єктів господарської діяльності України до органів 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності по захист є найефективні-
шим засобом захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності Укра-
їни цими органами від порушень та протиправних, недобросовісних, неправомірних 
дій іноземних суб’єктів господарської діяльності під час здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності. Адже такий засіб реалізації органами державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності адміністративних процедур є найоперативнішим 
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інструментом здійснення захисту суб’єктів господарської діяльності України в міжна-
родній торгівлі.
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ОСІБ,  
ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕДСТАВНИКАМИ 

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ (СУДОЧИНСТВІ)

Приходько Олександр Іванович,
здобувач кафедри адміністративного 
та митного права
(Університет митної справи та фінансів, 
м. Дніпро, Україна)

Стаття присвячена визначенню складу осіб, які можуть бути представниками в ад-
міністративному процесі (судочинстві). Встановлено, що склад осіб, які можуть бути 
представниками в адміністративному процесі, одночасно визначається за допомогою 
прямої вказівки на осіб, які можуть бути представниками, та осіб, які не можуть бути 
представниками. Доведено, що на практиці ці два способи визначення складу осіб, які 
можуть бути представниками в адміністративному процесі (судочинстві), доповнюють 
один одного та сприяють допуску до участі у справі лише належних представників.

Проаналізовано чинне процесуальне законодавство та визначено вичерпний пере-
лік осіб, які можуть бути представниками в адміністративному процесі (судочинстві). 
Зазначається, що передумовою виникнення статусу представника є відповідні норми 
матеріального права.

Акцентовано увагу на особливостях залучення осіб як представників, розглянуто доку-
менти, якими підтверджується їхній статус. Визначено, що залежно від виду представника 
документи, якими підтверджується його статус, будуть різними. Обґрунтовано, що адвокат 
має абсолютне право бути представником в адміністративному процесі, а участь усіх інших 
осіб як представників пов’язується з низкою вимог, які стосуються осіб, представництво 
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яких здійснюється, характеристик адміністративної справи, що розглядається судом, часу 
виникнення представництва тощо. З’ясовано, що передбачені адміністративним процесу-
альним законодавством винятки з «адвокатської монополії» на представництво інших осіб 
у судах узгоджуються з відповідними конституційними приписами.

Встановлено недоліки та прогалини чинного процесуального законодавства щодо 
залучення й участі окремих представників в адміністративному процесі, а також ри-
зики для практики їх застосування, у зв’язку із чим сформульовано пропозиції щодо 
їх подолання шляхом внесення змін і доповнень до положень Кодексу адміністратив-
ного судочинства України.

Ключові слова: адвокат, адміністративний процес (судочинство), законний пред-
ставник, представництво, представник, фізична особа.

REGARDING THE DETERMINATION OF COMPOSITION  
OF PERSONS WHO MAY ACT AS REPRESENTATIVES  

IN ADMINISTRATIVE PROCESS (LEGAL PROCEEDINGS)

Prykhodko Oleksandr Ivanovych,
Postgraduate Student of the Department 
of Administrative and Customs Law
(University of Customs and Finance, 
Dnipro, Ukraine)

The article is devoted to the definition of the composition of persons who may act as represen-
tatives in an administrative process (legal proceedings). It is established that the composition of 
persons who may act representatives in the administrative process is simultaneously determined 
by direct reference to persons who may be representatives and those who may not be representa-
tives. It is proved that in practice these two ways of determining the composition of persons who 
may act as representatives in the administrative process (legal proceedings) complement each 
other and facilitate the admittance of only proper representatives to participate in a case.

The current procedural legislation is analyzed and an exhaustive list of persons who may 
act as representatives in the administrative process (legal proceedings) is defined. It is noted 
that the prerequisite for the emergence of the status of representative is the relevant rules of 
substantive law.

The attention is focused on the peculiarities of attracting persons as representatives and 
the documents, which confirm their status, are considered. It is determined that, depending 
on the type of representative, the documents confirming their status will be different. It is 
substantiated that the lawyer has an absolute right to act as a representative in the admin-
istrative process, and the participation of all other persons as representatives is associated 
with a number of requirements, in particular persons whose representation is carried out; 
characteristics of the administrative case, which is considered by the court; the time of the 
establishment of the representative office, etc. It is clarified that the exceptions from the 
“lawyer monopoly” provided for by administrative procedural law to the representation of 
other persons in the courts are in accordance with the relevant constitutional requirements.

The shortcomings and gaps of the current procedural legislation concerning the involve-
ment and participation of individual representatives in the administrative process, as well 
as the risks for the practice of their application, are identified, in connection with which 
proposals were made to overcome them by introducing amendments and additions to the 
provisions of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine.

Key words: lawyer, administrative process (legal proceedings), legal representative, rep-
resentation, representative, individual.
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Постановка проблеми. В умовах адміністративної реформи та змін, що відбува-
ються в судовій системі, процесуальному законодавстві, питання забезпечення на-
лежного й ефективного представництва в адміністративному процесі (судочинстві) 
набувають великого теоретико-практичного значення.

Правозастосовна практика доводить, що баланс інтересів держави і фізичних та 
юридичних осіб, отже, ефективний захист їхніх прав, свобод та інтересів від пору-
шень із боку суб’єктів владних повноважень, потребують переосмислення засад і спо-
собів організації інституту представництва в адміністративному процесі (судочин-
стві). Досягнення цієї мети неможливе без визначення складу осіб, які можуть бути 
представниками в адміністративному процесі (судочинстві), та характеристики їх-
нього правового статусу.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. У результаті проведеного ана-
лізу сучасної наукової літератури зазначимо, що питання визначення складу пред-
ставників в адміністративному процесі (судочинстві) частково вже висвітлювалися 
у працях таких учених, як: В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, І.І. Діткевич, М.В. Джафарова, 
В.С. Заяць, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, І.Б. Коліушко, 
Р.О. Куйбіда, М.І. Смокович, С.Г. Стеценко, Х.П. Ярмакі й ін. Водночас проведення 
реформи правосуддя, оновлення процесуального законодавства торкнулося й інсти-
туту представництва, що виявилося, серед іншого, у зміні складу осіб, які можуть бути 
представниками.

Саме тому метою статті є встановлення складу осіб, які можуть бути представника-
ми в адміністративному процесі (судочинстві), та їх загальна характеристика.

Виклад основного матеріалу. Аналіз § 2 гл. 4 Кодексу адміністративного судочин-
ства України (далі – КАС України) [1] доводить, що встановлення кола осіб, які мо-
жуть бути представниками, здійснюється одночасно двома способами. Перший поля-
гає у прямому визначенні осіб, які можуть бути представниками (ст. 57 КАС України), 
а другий – «від зворотного», у визначенні осіб, які не можуть бути представниками 
(ст. 58 КАС України). Водночас використання цих способів не є помилковим, а тільки 
сприяє правильному визначенню осіб, які можуть бути представниками в конкретній 
адміністративній справі, та їх допуску до представництва.

Практичне застосування цих положень можна собі уявити так. Спочатку перевіря-
ється відповідність переліку осіб, які можуть бути представниками (ст. 57 КАС Украї-
ни), та допускаються до представництва лише прямо визначені особи. Уже після цьо-
го проводиться аналіз умов, за яких ці особи не можуть бути представником (ст. 58 
КАС України), та, за необхідності, здійснюється їх «відсіювання».

Підтвердження цих тез знаходимо і в інших наукових працях. Так, на думку 
В.С. Заяць, здійснювати конкретизацію представників як суб’єктів представництва 
в судовому адміністративному процесі серед інших суб’єктів права необхідно на під-
ставі їхньої адміністративної процесуальної правосуб’єктності та врахування вимог 
КАС України щодо осіб, які не можуть бути представниками [2, с. 12]. І.І. Діткевич 
у договірному представництві виокремлює такі підвиди: 1) адвокатське представ-
ництво; 2) представництво працівниками інтересів юридичних осіб; 3) представни-
цтво, здійснюване іншими особами, допущеними судом до представництва [3, с. 14]. 
Ця класифікація, хоча і не враховує всіх представників, однак сформована аналогіч-
ним чином.

У ст. 57 КАС України визначено перелік осіб, які можуть бути представниками 
в адміністративному судочинстві. Це, зокрема:

–  адвокат (ч. 1 ст. 57 КАС України);
–  законний представник (ч. 1 ст. 57 КАС України);
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–  фізична особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність (ч. 2 ст. 57 
КАС України);

– посадові особи органів або інші особи, яким законом надано право звертатися до 
суду в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієз-
датними чи дієздатність яких обмежена (ч. 3 ст. 57 КАС України).

Є сенс охарактеризувати їх.
Правові підстави для визначення адвоката представником в адміністративному 

судочинстві закладено в Конституції України, у ч. 4 ст. 1312 якої зазначено, що «ви-
ключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кри-
мінального обвинувачення» [4]. Крім того, у ч. 2 ст. 16 КАС України передбачено, що 
представництво в суді як вид правничої допомоги здійснюється виключно адвокатом 
(професійна правнича допомога), крім випадків, установлених законом [1]. Отже, ад-
вокат має абсолютне право бути представником в адміністративному судочинстві, 
особливих умов допуску якого до представництва не встановлено (за винятком поло-
жень ч. 2 ст. 58 КАС України).

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», 
адвокат – це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в по-
рядку, що передбачені цим Законом [5]. Підтвердженням статусу адвоката, відповід-
но до ч. 1 ст. 12 зазначеного Закону, є свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю та посвідчення адвоката України.

Законні представники. З аналізу цих положень ст. 56 КАС України вбачається, що 
участь законних представників у справі залежно від правового статусу осіб-учасників 
справи може бути обов’язковою (законні представники захищають права, свободи й 
інтереси таких учасників справи) або необов’язковою (законні представники можуть 
захищати права, свободи й інтереси таких учасників справи). У першому випадку 
такими особами є малолітні та неповнолітні особи, які не досягли віку, з якого настає 
адміністративна процесуальна дієздатність, недієздатні фізичні особи; у другому – 
неповнолітні особи, які досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна 
дієздатність, непрацездатні фізичні особи і фізичні особи, цивільна дієздатність 
яких обмежена.

Відповідно до ст. 56 КАС України, законними представниками є батьки, усиновлю-
вачі, опікуни чи інші особи, визначені законом. Відкритість цього переліку свідчить 
про те, що решта осіб, які можуть бути законними представниками, визначаються 
іншими актами законодавства. Як приклад можна зазначити одне з визначень цьо-
го поняття, наведене в чинному законодавстві. Так, згідно з абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про громадянство України», законні представники – батьки, усиновителі, 
батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, 
представники закладів, які виконують обов’язки опікунів і піклувальників [6].

Матеріальні засади законного представництва закладено в Цивільному кодек-
сі України (далі – ЦК України) [7], де передбачено, що батьки (усиновлювачі) є 
законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей (ч. 1 ст. 242), 
а опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної 
недієздатною (ч. 2 ст. 242).

Батьками, згідно з положеннями Сімейного кодексу України (далі – СК Украї-
ни) [8], є батько та матір, зокрема прийомні батьки. В.С. Заяць батьків (батька і матір) 
відносить до першої категорії законних представників як осіб, що мають найближчий 
до дитини ступінь родинних зв’язків [2, с. 15].

Статус батьківства має підтверджуватися належними документами. Як зазначає 
С.Г. Керимов, «право батьків представляти своїх малолітніх дітей ґрунтується на такій 



230

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

складній юридичній сукупності, як норма закону і подія (народження дитини), а для 
представництва батька до того ж потрібна наявність акта цивільного стану (шлюбу 
з матір’ю дитини), правочину (заява про визнання себе батьком дитини за відсутності 
шлюбу з матір’ю), рішення суду про визнання батьком дитини (ст. ст. 121-129 СК 
України)» [9, с. 12-13].

Усиновлювачі, відповідно до ст. ст. 207, 229-232 СК України [8], прирівнюються до 
батьків, тому також є законними представниками. Підтвердженням факту усинов-
лення, отже, статусу усиновлювача, згідно з положеннями ч. 1 ст. 207, ст. ст. 223-225 
СК України, є рішення суду.

Опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені 
батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними (ст. 58 
ЦК України). Опіка встановлюється за рішенням суду, зокрема в разі визнання фізич-
ної особи недієздатною (ч. 1 ст. 60 ЦК України); над малолітньою особою, якщо під 
час розгляду справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування 
(ч. 3 ст. 60 ЦК України).

Варто звернути увагу і на піклувальників, правовий статус яких є близьким до опі-
кунів. Хоча в ст. 56 КАС України їх прямо не названо як законних представників, їх 
віднесення до останніх є цілком слушним, оскільки перелік законних представників є 
відкритим. Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які є сиротами 
або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, цивільна дієздат-
ність яких обмежена (ст. 59 ЦК України). Піклування також встановлюється за рішен-
ням суду: у разі обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (ч. 2 ст. 60 ЦК Укра-
їни); якщо буде встановлено, що фізична особа позбавлена батьківського піклування 
(ч. 4 ст. 60 ЦК України).

Крім того, законними представниками дітей, які діють як опікуни або піклувальни-
ки, є батьки-вихователі (ч. 4 ст. 2566 СК України).

Якщо над фізичною особою, яка перебуває в навчальному закладі, закладі охо-
рони здоров’я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи 
піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над 
нею здійснює цей заклад (ст. 66 ЦК України), отже, цей заклад і є законним представ-
ником такої особи. Аналогічне положення передбачено у ст. 245 СК України і щодо 
дітей, які постійно проживають у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому 
дитячому закладі, – функції опікуна та піклувальника покладаються на адміністра-
цію цих закладів.

Інші особи, визначені законом. Установлення відкритого переліку таких осіб зумов-
лено потребою врахування всіх випадків законного представництва, однак містить 
застереження, відповідно до якого такі особи мають бути визначені законом. Серед 
таких інших осіб можна зазначити повнолітніх дітей (сина чи дочку) як законних 
представників своїх непрацездатних, немічних батьків (ч. 2 ст. 172 СК України); по-
внолітніх осіб, які до прибуття в Україну добровільно чи через звичаї країни похо-
дження взяли на себе відповідальність за виховання дитини, – як законних представ-
ників особи віком до вісімнадцяти років (п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» [10]) тощо.

Зазначимо, що положеннями КАС Українине визначено, якого із законних пред-
ставників необхідно залучати до участі у справі, зокрема батька чи матір. Припу-
стимо, що з метою забезпечення захисту прав, свобод та інтересів відповідних осіб 
достатньо участі хоча б одного із законних представників, але це не виключає мож-
ливості залучення всіх законних представників. Однак за наявності суперечок між де-
кількома законними представниками, у чому суд може вбачати порушення інтересів 
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відповідної особи, суд, відповідно до ч. 7 ст. 56 КАС України, може залучити до участі 
у справі відповідний орган чи особу, яким законом надано право звертатися до суду 
в інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 56 КАС України, законні представники можуть доручати ве-
дення справи в суді іншим особам, які за законом мають право здійснювати пред-
ставництво в суді [1]. Таке представництво нерідко в науковій літературі називають 
«подвійним представництвом» [11, с. 13].

Фізична особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, може бути 
представником у справах незначної складності та в інших випадках, визначених КАС 
України (ч. 2 ст. 57 КАС України). Одразу зауважимо, що в наведеному положенні 
зроблена спроба передбачити як перелік справ, в яких може допускатися представни-
цтво фізичною особою, так і безпосередньо вимоги до такої фізичної особи. Розгляне-
мо ці два блоки, які є обов’язковими для характеристики фізичної особи-представни-
ка в адміністративному процесі.

Так, фізична особа може бути представником у справах незначної складності та 
в інших випадках, визначених КАС України. Підкреслимо, що зв’язування можли-
вості бути представником фізичної особи з адміністративними справами незначної 
складності (малозначні справи) узгоджується з положеннями ч. 5 ст. 1312 Конституції 
України як виняток щодо представництва.

У ч. 6 ст. 12 КАС України для цілей адміністративного судочинства встановлено, 
які справи є справами незначної складності. Цей перелік справ є відкритим, що доз-
воляє судді в кожному конкретному випадку дійти висновку про незначну складність 
справи (зокрема, з урахуванням ознак, установлених у ч. ч. 3, 4 ст. 257, ч. 1 ст. 263 КАС 
України), за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного 
позовного провадження (зокрема, справи, визначені ч. 4 ст. 12 КАС України). Звід-
си виходить, що: по-перше, перелік справ незначної складності, отже, справ, у яких 
представником може бути фізична особа, досить великий; по-друге, у деяких випад-
ках від висновку суду (про незначну складність справи) залежить можливість залучен-
ня фізичної особи представником.

Остання теза створює проблеми практичного характеру, зокрема щодо участі 
у справі представника (фізичної особи) до ухвалення судом висновку про незначну 
складність справи. З огляду на неврегульованість положеннями КАС України пред-
ставництва в цій ситуації, вважаємо, що в разі звернення до суду з позовом особа на-
полягає на незначній складності справи (подається відповідне клопотання) – її пред-
ставником може бути фізична особа.

Щодо інших випадків, у яких представником може бути фізична особа, звернемо 
увагу на таке. Згідно із ч. 2 ст. 57 КАС України, такі випадки мають бути визначені 
виключно КАС України [1]. Водночас з аналізу його положень вбачається, що таких 
«випадків» не передбачено, тому це положення виконує формальну роль, страхуючи 
можливе їх виникнення в майбутньому, унаслідок унесення змін до КАС України.

Серед вимог до фізичної особи-представника є лише наявність адміністративної 
процесуальної дієздатності. Як установлено ч. 2 ст. 43 КАС України, адміністратив-
на процесуальна дієздатність належить фізичним особам, які досягли повноліття і не 
визнані судом недієздатними [1]. Такі мінімальні вимоги до фізичної особи-представ-
ника не враховують ні освіту, ні досвід роботи, залишаючи вирішення цих питань на 
розсуд особи, яка безпосередньо і довіряє представляти свої інтереси.

Органи або інші особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 
інших осіб. Згідно із ч. 3 ст. 57 КАС України [1], такі органи або інші особи можуть 
бути представниками, крім випадків, коли такі органи й особи є стороною чи третьою 
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особою у справі. Одразу зауважимо термінологічну неузгодженість, наявну в цьому 
положенні. Якщо органи представляють у суді їх посадові особи, що цілком логічно, 
то не зовсім зрозуміло, яким чином «інших осіб» також представляють їх посадові 
особи. У зв’язку із цим варто внести зміни до цього положення, наприклад, після слів 
«посадові особи» доповнити його словами «або їх представники».

Знову ж таки і цей виняток з «адвокатської монополії» узгоджується з положення-
ми ч. 5 ст. 1312 Конституції України, оскільки йдеться про представництво малоліт-
ніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність 
яких обмежена.

Визначальним є те, що такі органи або інші особи мають бути визначені виключно 
законом, що унеможливлює на підзаконному рівні уповноваження окремих органів 
або інших осіб звертатися до суду в інтересах цих осіб. Серед таких органів можна на-
вести центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
усиновлення та захисту прав дітей (Міністерство соціальної політики України), орган 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, служби у спра-
вах дітей місцевих державних адміністрацій, які, відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 4 Закону 
України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ма-
ють право представляти за необхідності інтереси дітей у судах [12]. Також це можуть 
бути органи опіки та піклування у сфері запобігання та протидії домашньому на-
сильству, до повноважень яких, відповідно до Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству», належить захист прав та інтересів постраждалої 
дитини, особи, яка є недієздатною особою, дитини-кривдника, зокрема шляхом звер-
нення до суду (п. 1 ч. 1, п. 6 ч. 2 ст. 9) [13].

До осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах малолітніх чи 
неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких об-
межена, насамперед варто віднести Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, який, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини», має право з метою захисту прав і свобод лю-
дини і громадянина особисто або через свого представника установленим законом 
порядком звертатися до суду по захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, 
недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність не-
спроможні самостійно захистити свої права і свободи; брати участь у судовому роз-
гляді справ, провадження в яких відкрито за їхніми позовами (заявами, клопотаннями 
(поданнями) тощо) [14].

Аналіз інших положень чинного законодавства свідчить про те, що перелік осіб, 
які можуть бути представниками, не обмежується положеннями ст. 57 КАС Украї-
ни. Так, у ст. 279 КАС України встановлено особливості здійснення представництва 
у справах, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму. Відповідно 
до положень цієї статті, як представник кандидата (без додаткового уповноваження) 
діє особа, яка, відповідно до закону про вибори, зареєстрована як уповноважений 
представник або довірена особа кандидата (ч. 1 ст. 279 КАС України); як представ-
ник відповідної партії (блоку), місцевої організації партії, ініціативної групи рефе-
рендуму (без додаткового уповноваження) діє особа, яка, відповідно до закону про 
вибори чи референдум, зареєстрована як уповноважена особа (представник) пар-
тії (блоку), місцевої організації партії, ініціативної групи референдуму (ч. 2 ст. 279 
КАС України).

В абз. 3 пп. 11 п. 161 р. XV Конституції України передбачено, що представни-
цтво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності Законом України 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [15], здійснюється за 
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правилами, які діяли до набрання ним чинності, – до ухвалення у відповідних спра-
вах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню.

Зазначений Закон про внесення змін до Конституції України набрав чинності 30 ве-
ресня 2016 р., тому представництво у справах, розпочатих до цієї дати, здійснюється за 
правилами, передбаченими в попередній редакції КАС України (від 3 серпня 2017 р.). 
Отже, представником може бути фізична особа, яка, відповідно до ч. 2 ст. 48 КАС 
України, має адміністративну процесуальну дієздатність. Представництво в адміні-
стративних справах, розпочате до 30 вересня 2016 р., і сьогодні, до ухвалення остаточ-
них судових рішень, які не підлягають оскарженню, може здійснюватися фізичною 
особою, яка має адміністративну процесуально дієздатність. Зрозуміло, що кількість 
таких справ невелика, із часом зменшується, колись взагалі зникне, однак збереження 
права фізичної особи бути представником спрямовано на забезпечення правової ви-
значеності у процесуальних відносинах та сприяє полегшенню переходу до оновле-
них правил представництва в судах, зокрема в адміністративних.

Висновки. У результаті проведеного дослідження охарактеризовано використані 
в КАС України способи визначення складу осіб, які можуть бути представником в ад-
міністративному процесі (судочинстві), встановлено їх перелік. Обґрунтовується дум-
ка, що лише адвокат має абсолютне право бути представником в адміністративному 
процесі (судочинстві), а участь усіх інших осіб як представників пов’язується з низкою 
вимог, які стосуються, зокрема: осіб, представництво яких здійснюється; характерис-
тик адміністративної справи, що розглядається судом; часу виникнення представни-
цтва тощо.

Встановлено недоліки та прогалини процесуального законодавства, яким урегу-
льовано питання залучення й участі окремих представників в адміністративному 
процесі (судочинстві), у зв’язку із чим запропоновано внести зміни до положень 
КАС України.
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ПОНЯТТЯ «ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ» І «ПРАВО  
НА ІНФОРМАЦІЮ» У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

ТА НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
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доцент кафедри адміністративного, 
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імені князя Володимира Великого 
ПрАТ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»,  
м. Київ, Україна)

У роботі досліджено особливості розкриття в національному законодавстві і юри-
дичній літературі понять «доступ до інформації» і «право на інформацію». Акценту-
ється увага на тому, що категорія «доступ до інформації» охоплює доступ до відкри-
тої інформації, різновидом якої є публічна інформація, і до інформації з обмеженим 
режимом доступу, а саме конфіденційної, таємної і службової інформації. Робиться 
висновок, що «доступ до інформації» як категорія юридичної науки та чинного зако-
нодавства має різні форми прояву, кожна з яких забезпечується відповідною правовою 
процедурою, порушення якої породжує певні юридичні наслідки, зокрема у вигляді 
юридичної відповідальності. Наголошується на тому, що термін «право на інформа-
цію» не завжди вживається в національному законодавстві, хоча в юридичній науці 
він визнається об’єднуючим поняттям для всіх інформаційних прав особи і найчасті-
ше трактується в законодавстві як право вільно збирати, зберігати, використовувати 
і поширювати інформацію.

Ключові слова: публічна інформація, забезпечення доступу до публічної інфор-
мації, право на інформацію, інформаційні права.
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“ACCESS TO INFORMATION” AND “RIGHT TO INFORMATION” CONCEPTS  
IN DOMESTIC LEGISLATION AND SCIENTIFIC LITERATURE
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The paper explores the features of disclosure in the national legislation and legal litera-
ture of the concepts of “access to information” and “right to information”. The emphasis is 
placed on the fact that the category of “access to information” covers both access to open in-
formation of a kind of public information and access to restricted access information, name-
ly confidential, secret and official information. It is concluded that “access to information” 
as a category of legal science and current legislation has different forms of manifestation, 
each of which is provided by the appropriate legal procedure, the violation of which gen-
erates certain legal consequences, including in the form of legal liability. It is noted that the 
term “right to information” is not always used in national legislation, although in legal sci-
ence it is recognized as a unifying concept for all information rights of a person and is often 
interpreted in the law as the right to freely collect, store, use and disseminate information.

Key words: public information, access to public information, right to information, infor-
mation rights.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями. В умовах інформаційного суспільства для за-
безпечення своїх інформаційних потреб, що зростають, люди все частіше вступають 
в інформаційні відносини, а інформаційна сфера стає провідною сферою життєді-
яльності такого суспільства. Публічне управління та правове регулювання поклика-
ні спрямувати перебіг цих відносин таким чином, щоби максимально задовольнити 
потреби їх учасників в інформації. Отже, ціллю публічного управління та правового 
регулювання в інформаційній сфері на сучасному історичному етапі є забезпечення 
задоволення потреб особи і суспільства загалом в інформації як стратегічному ресурсі 
його розвитку [1, с. 28].

Розвиток інформаційних відносин у світі привів до того, що доступність до ін-
формації стала одним із головних принципів сучасного інформаційного суспільства, 
а право на інформацію – невід’ємним правом особи в такому суспільстві. Процес пі-
знання глибин цього унікального феномена не стоїть на місці. Аналіз правових мож-
ливостей, що утворюють зміст понять «доступність інформації» та «право на інфор-
мацію», потребує подальшого наукового опрацювання представників теорії права 
і представників конституційного, адміністративного й інформаційного права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти національного пра-
вового регулювання інформаційних відносин в Україні досліджувалися у працях 
В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, А.О. Грищенко, І.П. Го-
лосніченка, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, О.В. Нестеренко, В.В. Речицького, М.М. Тищен-
ка, В.С. Цимбалюка та багатьох інших вітчизняних науковців.
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Водночас поняття «доступ до інформації» і «право на інформацію», які використову-
ються чинним законодавством, є мало дослідженими в науці адміністративного права.

Постановка завдань. Основні завданнями, розв’язанню яких присвячена дана стат-
тя, такі:

1. Дослідити особливості розкриття в національному законодавстві і юридичній лі-
тературі поняття «доступ до інформації».

2. Охарактеризувати особливості визначення поняття «право на інформацію» 
в юридичній науці та національному законодавстві.

3. Визначити перспективні напрями досліджень доступу до інформації та права на 
інформацію як явищ правової дійсності.

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі з конституційного, адміністра-
тивного й інформаційного права неодноразово аналізувалися питання, присвячені 
змісту та механізмам реалізації права на інформацію, свободі слова й особливостям її 
реалізації в засобах масової інформації, інформаційній безпеці та правовим засобам її 
забезпечення, принципам гласності і прозорості, а також особливостям їх прояву в ді-
яльності органів публічного управління. Водночас у зазначених працях лише іноді та 
фрагментарно висвітлені питання, присвячені розкриттю змісту та співвідношенню 
понять «право на інформацію», «право на доступ до інформації», «доступ до інфор-
мації», та дається характеристика процедури реалізації права особи на доступ до пу-
блічної інформації.

У тих же роботах, які безпосередньо присвячені доступу до інформації, акценту-
ється увага на проблемах правового регулювання процедури щодо реалізації доступу 
до інформації і меншою мірою висвітлено теоретичні засади цього правового явища. 
Тому погоджуємося з О.В. Нестеренко в тому, що будь-яке дослідження має почина-
тися з вивчення його правової природи, адже вирішення проблем доступу до інфор-
мації можливе за умови, що в розроблення практичних рекомендацій покладено тео-
ретико-методологічні дослідження [2, с. 4-5].

З ухваленням у січні 2011 р. Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
[3] акцент у дослідженнях доступу до інформації змінився. Чомусь термін «доступ 
до інформації» став асоціюватися в науковій літературі суто із процедурою досту-
пу до публічної інформації, яка передбачена вищеназваним Законом. Насправді ж 
доступ до інформації регламентується й іншими нормативно-правовими актами. 
Наприклад, частково процедура доступу до службової інформації регламентується 
Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і зни-
щення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову ін-
формацію [4]. Процедура доступу до управлінської інформації, яка використовується 
в органах державної виконавчої влади, регламентується Типовою інструкцією з до-
кументування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи 
з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Ти-
повою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих ор-
ганах виконавчої влади і Регламентом організації взаємодії органів виконавчої влади 
в електронній формі [5]. Доступ до банківської таємниці регламентується Правилами 
зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці [6], а доступ до 
державної таємниці – Законом «Про державну таємницю» [7].

Отже, доступ до інформації може набувати різних форм прояву, а доступність ін-
формації є одним із головних принципів сучасного інформаційного суспільства.

У суспільстві існують різні види інформації, кожний з яких має свій режим збирання, 
зберігання, використання, поширення та доступу. Пояснюється це тим, що інформація 
може бути не тільки корисною для розвитку суспільства в адміністративно-політичній, 
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соціально-культурній та економічній сферах, для розбудови інформаційної держави, 
а й нести небезпеку для держави, громади й окремої людини. Наприклад, національ-
не законодавство залежно від змісту виділяє такі види інформації: про фізичну осо-
бу; довідково-енциклопедичного характеру; про стан довкілля (екологічна інформа-
ція); про товар (роботу, послугу); науково-технічну; податкову; правову; статистичну; 
соціологічну тощо. Кожна з вищеперелічених видів інформації має свої специфічні 
правові режими збирання, зберігання, використання та поширення. Водночас лише 
інформація визначеної категорії має обмежений доступ та потребує дотримання 
спеціального режиму допуску та доступу до неї. Так, Закон України «Про інформа-
цію» (ст. 6) закріплює, що право на інформацію може бути обмежене з таких причин: 
1) в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського по-
рядку; 2) з метою запобігання заворушенням чи злочинам; 3) для охорони здоров’я 
населення; 4) для захисту репутації або прав інших людей; 5) для запобігання роз-
голошенню інформації, одержаної конфіденційно; 6) для підтримання авторитету 
і неупередженості правосуддя [8].

Водночас національне законодавство робить виняток із загального правила обме-
ження доступу до інформації. Так, у ст. 28 Закону «Про інформацію» зазначено, що 
інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона, по-перше, є сус-
пільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу; по-друге, право громад-
ськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Отже, 
існує тонка межа між інформацією з обмеженим доступом та суспільно необхідною 
інформацією, яка підпадає під ознаки інформації з обмеженим доступом, але її по-
ширення для дотримання і захисту прав громадськості превалює над потенційною 
шкодою від поширення такої інформації.

Усе вищезазначене актуалізує необхідність детального дослідження особливос-
тей реалізації права на доступ до публічної інформації. Таке дослідження повинне 
охоплювати собою: аналіз поняття «право на інформацію» та його кореляцію з по-
няттями і вимогами, що містяться в Законі «Про доступ до публічної інформації»; 
розкриття змісту поняття «доступ до інформації» як категорії юридичної науки та 
чинного законодавства з урахуванням специфіки суспільних відносин, що охоплю-
ються регулюванням Закону «Про доступ до публічної інформації»; визначення змі-
сту поняття «право на доступ до публічної інформації» у контексті вимог Закону 
«Про доступ до публічної інформації»; характеристику процедури реалізації права 
особи на доступ до публічної інформації, яка передбачена Законом «Про доступ до 
публічної інформації».

Термін «право на інформацію» має широке використання в національному законо-
давстві, попри його відсутність у Конституції України.

Наприклад, Л.В. Кузенко, характеризуючи систему конституційних прав, заявляє, 
що право на інформацію становить самостійне, основне право людини та громадяни-
на, тісно пов’язане з іншими конституційними правами й обов’язками і має базовий, 
початковий характер для їх реалізації, виступає водночас і чинником, що гарантує 
їх реальне втілення в життя [9, с. 84]. У ст. 34 Конституції України відсутній термін 
«право на інформацію», а вжито поняття «свобода думки», «свобода слова», «вільне 
вираження своїх поглядів і переконань», «право вільно збирати інформацію», «пра-
во вільно зберігати інформацію», «право вільно використовувати і поширювати ін-
формацію» тощо. Тобто, Л.В. Кузенко, по-перше, позначає всі вищеперелічені права 
і свободи в інформаційній сфері одним терміном – «право на інформацію»; по-друге, 
на теоретичному рівні пропонує визначати «право на інформацію» як самостійне й 
основне конституційне право людини і громадянина.
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Ю.В. Дика, яка цікавиться проблематикою адміністративно-правових обмежень 
прав громадян в екологічній сфері, теж стверджує, що право на екологічну інформа-
цію закріплено в Основному законі України [10, с. 10]. Якщо ж звернутися до положень 
ст. 50 Конституції України, яка закріплює інформаційні права громадян в екологічній 
сфері, то в тексті статті ми не знайдемо терміна «право на екологічну інформацію». 
У цій статті вживаються інші терміни, як-от «право вільного доступу до інформації 
про стан довкілля», «право вільного доступу до інформації про якість харчових про-
дуктів і предметів побуту», «право на поширення інформації». Тобто Ю.В. Дика теж 
об’єднує всі інформаційні права громадян в екологічній сфері одним терміном «пра-
во на екологічну інформацію».

Існують також інші нормативно-правові акти, які регулюють інформаційні відно-
сини в Україні, але не вживають у своїх положеннях термін «право на інформацію». 
Т.В. Грушкевич, наприклад, стверджує, що у ст. Закону України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» закріплено «право громадян на інформацію про 
стан навколишнього природного середовища і його вплив на здоров’я населення» 
[11, с. 119]. Якщо ж уважно проаналізувати положення зазначеного нормативно-пра-
вового акта, то помітимо, що в ньому вживаються інші терміни – «право на вільний 
доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна 
інформація)» та «право на вільне отримання, використання, поширення та зберіган-
ня такої інформації» [12].

Наведені вище приклади в жодному разі не можна розглядати як неузгодженість 
між термінологією, яка використовується науковцями щодо визначення прав в ін-
формаційній сфері, та термінологією, яка закріплена в Конституції й інших норма-
тивно-правових актах України, адже національне законодавство досить часто оперує 
терміном «право на інформацію». Так, у Цивільному кодексі (далі – ЦК) України та 
Законі «Про інформацію» не тільки вжито даний термін, а й розкрито його зміст.

У ст. 302 ЦК України «Право на інформацію» [13] закріплено, що фізична особа 
має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. 
По суті, ЦК України дублює положення ст. 34 Конституції України і називає чотири 
основні форми поводження з інформацією, а саме збирання, зберігання, використан-
ня і поширення.

У ч. 1 ст. 5 Закону «Про інформацію» закріплено, що кожний має право на інфор-
мацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, 
зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і закон-
них інтересів.

Наявність положень ст. 5 Закону «Про інформацію» дала привід багатьом науковцям 
усі інформаційні права, закріплені в нормативно-правових актах, об’єднувати одним 
терміном «право на інформацію». Наприклад, Т.В. Грушкевич зазначає, що поняттям 
«право громадян на екологічну інформацію» охоплюються, по-перше, право на віль-
ний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища та віль-
не отримання, використання, поширення і зберігання такої інформації, за винятком 
обмежень, установлених законодавством України; по-друге, право вільно збирати, збе-
рігати, використовувати і поширювати її усно, письмово або в інший спосіб – на свій 
вибір; по-третє, право одержувати таку інформацію в установленому порядку шляхом 
звернення з інформаційним запитом до уповноважених на це органів державної влади 
і місцевого самоврядування; по-четверте, право оскаржувати адміністративним і судо-
вим порядком порушення реалізації права на інформацію про стан довкілля [11, с. 121].

Висновки та перспективи подальших розвідок. На підставі проведеного дослі-
дження можна зробити такі висновки:
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1. У суспільстві існує інформація різних видів, кожна має свій режим збирання, 
зберігання, використання, поширення та доступу. Отже, категорія «доступ до інфор-
мації» охоплює доступ до відкритої інформації, різновидом якої є публічна інформа-
ція, і до інформації з обмеженим режимом доступу, а саме конфіденційної, таємної 
і службової.

2. Доступ до інформації» як категорія юридичної науки та чинного законодавства 
має різні форми прояву, кожна з яких забезпечується відповідною правовою проце-
дурою. Порушення ж цієї процедури породжує визначені юридичні наслідки, най-
більш суровими серед яких є застосування заходів юридичної відповідальності. Наці-
ональне інформаційне законодавство передбачає такі форми доступу до інформації: 
1) вільний доступ особи до інформації, яка стосується її особисто, крім випадків, пе-
редбачених законом; 2) доступ до відкритої інформації; 3) доступ до інформації з об-
меженим доступом шляхом отримання допуску до державної таємниці; 4) доступ до 
публічної інформації, який забезпечується шляхом систематичного й оперативного 
оприлюднення інформації; 5) доступ до публічної інформації, який забезпечується 
шляхом подання запитів на отримання публічної інформації, та ін.

3. Термін «право на інформацію» не завжди вживається в чинному законодавстві 
для визначення інформаційних прав особи. Це в жодному разі не можна розгляда-
ти як неузгодженість між термінологією, яка вживається науковцями для визначення 
прав в інформаційній сфері, та термінологією, яка закріплена в Конституції й інших 
нормативно-правових актах України. «Право на інформацію» є об’єднуючим понят-
тям для всіх інформаційних прав особи і найчастіше трактується в законодавстві як 
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
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ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК КЛЮЧОВА ЗАСАДА 
ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Ситников Олександр Федотович,
здобувач
(Науково-дослідний інститут 
публічного права, м. Київ, Україна)

У статті на основі аналізу наукових поглядів учених і норм чинного законодавства 
України досліджено сутність і зміст принципу верховенства права як ключової засади 
звернення до адміністративного суду. Констатовано, що проблемність формулюван-
ня чіткого поняття «верховенство права» зумовлена тим, що цей принцип пов’язаний 
із феноменом права, який має багатоаспектний характер і цілий ряд наукових підхо-
дів до його тлумачення, що суттєво різняться. Панування права в житті суспільства за-
безпечує створення демократичних державних структур, воно гарантує верховенство 
конституції як найвищого за юридичною силою нормативно-правового акта, а також 
правових законів, підвищення їх якості, здійснення принципу поділу влади і т.ін. 
Конституція, яка завжди має правовий характер, таким чином визначає межі втручан-
ня державної влади у сферу саморегуляції громадянського суспільства, котре набуває 
субсидіарного (додаткового) характеру і не може зашкодити інститутам і механізмам 
саморегуляції. Зроблено висновок, що у розрізі звернення до адміністративного суду 
принцип верховенства права виражається: для приватної особи у тому, що її право 
на захист своїх прав, свобод і законних інтересів від протиправних рішень, дій, без-
діяльності органів публічної влади непорушне, тобто ні міркування доцільності, ні 
авторитет влади, ні рівень того чи іншого органу влади не можуть бути підставами 
обмеження можливостей особи відстоювати справедливість і свободу, які, на її думку, 
були порушені внаслідок протиправної поведінки суб’єкта – носія владних повнова-
жень; для адміністративного суду – у його обов’язку забезпечити належне реагування 
на звернення приватної особи, тобто забезпечити ефективний захист її порушених 
прав, свобод і законних інтересів шляхом здійснення своєчасного й об’єктивного, не-
упередженого та справедливого вирішення спору.

Ключові слова: принцип, верховенство права, звернення, адміністративний суд, 
адміністративне судочинство.
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PRINCIPLE OF THE RULE OF LAW  
AS THE KEY PRINCIPLE OF APPEAL TO THE ADMINISTRATIVE COURT

Sytnykov Oleksandr Fedotovych,
Degree Seeking Applicant
(Research Institute of Public Law,  
Kyiv, Ukraine)

In the article, on the basis of the analysis of scientific views of scientists and the norms of 
the current legislation of Ukraine, the essence and content of the rule of law principle as the 
key principle of appeal to an administrative court are researched. It is stated that the prob-
lem of formulation of the clear concept of “rule of law” is due to the fact that this principle 
is directly related to the phenomenon of law, which has a multidimensional character and a 
number of scientific approaches to its interpretation, which differ significantly. It has been 
found out that the rule of law in the life of a society ensures the creation of democratic state 
structures, it guarantees the supremacy of the constitution as the highest legal force of a legal 
act, as well as legal laws, enhancement of their quality, implementation of the principle of 
separation of powers, etc. The constitution, which is always of a legal nature, thus defines the 
limits of the interference of state power in the sphere of self-regulation of civil society, which 
acquires a subsidiary (additional) character and can not impair institutes and mechanisms 
of self-regulation. It is concluded that in the context of appeal to the administrative court 
the principle of the rule of law is expressed: for a private person, that his right to protect his 
rights, freedoms and legitimate interests from unlawful decisions, actions, inaction of bodies 
of public authority is immutable, that is, no reasoning of expediency, neither the authority 
of the authorities nor the level of one or another authority cannot be the grounds for limiting 
the individual’s ability to uphold justice and freedom that, in her opinion, was violated as a 
result of the unlawful conduct of the controlling entity their powers; for an administrative 
court – in his duty to ensure an adequate response to an appeal by a private person, that is, to 
ensure effective protection of his violated rights, freedoms and legitimate interests by means 
of a timely and objective, impartial and equitable resolution of the dispute.

Key words: principle, rule of law, appeal, administrative court, administrative justice.

Постановка проблеми. Основним Законом України гарантовано, що кожен має 
право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи 
від порушень і противоправних посягань [1]. Одним із таких способів є можливість 
звернення до суду. Водночас для того, щоб звернутися до судових органів, особа по-
винна подати заяву встановленого зразка з дотриманням всіх необхідних процедур. 
Окрім вказаного, подача заява повинна базуватися на певних засадах, ключових ідеях, 
які в науковій літературі прийнято називати принципами. Принципи звернення до 
адміністративного суду – зумовлені об’єктивно існуючими закономірностями і потре-
бами суспільного життя, науково обґрунтовані, прямо чи опосередковано закріплені 
на нормативно-правовому рівні відправні ідеї, на яких ґрунтується інститут звернен-
ня до адміністративного суду. Ці ідеї виражені (об’єктивовані) у вигляді відповідних 
імперативних нормативних положень, що характеризують сутність і призначення 
вказаного інституту. Принципи зазначеного звернення, їх коло та зміст дозволяють 
судити про пануючі у державі та суспільстві світоглядні переконання та пріоритети, 
з урахуванням яких організовані та функціонують інструменти (засоби) захисту осо-
бами своїх прав, свобод і законних інтересів у публічно-правових відносинах. Варто 
відзначити, що у наукових колах немає єдиного підходу до класифікації принципів, 
у т. ч. у сфері адміністративного судочинства, однак більшість науковців сходяться на 
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думці, що ключовою засадою у будь-якій сфері суспільних відносин, у т. ч. і в контек-
сті визначеної проблематики, є принцип верховенства права.

Стан дослідження. Принцип верховенства права неодноразово розглядався 
у ході дослідження різних проблематик, зокрема, йому приділяли увагу Ю.П. Битяк. 
І.П. Голосніченко, В.Б. Авер’янов, О.М. Пасенюк, М.Г. Кобилянський, В.К. Демченко, 
В.М. Скавронюк, А.В. Руденко, О.В. Кузьменко, М.І. Цуркан, І.М. Компанієць, А.О. Не-
угодніков, К.О. Клименко та багато інших. Однак, незважаючи на чималу кількість 
наукових розробок, принцип верховенства права є малодослідженим саме в контексті 
проблеми звернення до адміністративного суду.

Саме тому мета статті – розглянути принцип верховенства права як ключову заса-
ду звернення до адміністративного суду.

Виклад основного матеріалу. Верховенство права («the rule of law») є доктриною 
загального англосаксонського права, й одним із перших її обґрунтував професор 
Оксфордського університету Альберт Вен Дайсі (Albert Venn Dicye) «Introduction 
to the Study of the Law of the Constitution» (1885) [2]. Словосполучення «rule of law» 
має 3 значення: 1) відсутність в уряду свавільних повноважень карати громадян або 
вчиняти дії, спрямовані проти життя та власності; 2) підкорення будь-якої людини, 
незалежно від її статусу, загальному закону та судам загальної юрисдикції; 3) пану-
вання духу законності, під яким розуміється особлива властивість англійських інсти-
тутів, а саме те, що захист прав індивідів походить не із загальних, абстрактних кон-
ституційних принципів, а встановлюються судами у розгляді конкретних справ [3]. 
К.Ю. Валігура, розмірковуючи про принцип верховенства права, зазначає, що одним 
із найбільш конкретних (серед багатьох декларативних) визначень зазначеного тер-
міна є розгорнута дефініція, яку надав Футей Богдан А., суддя Федерального Суду 
Претензій США, радник робочої групи з розробки проекту Конституції України, 
прийнятої 28 червня 1996 р. У своїй статті «Конституційна реформа і верховенство 
права» він пише про те, що є багато ознак верховенства права, серед яких найважли-
вішими є такі. Верховенство права означає, що кожен громадянин (як приватна особа, 
так і державний службовець) підкоряється закону. Жодна особа, незалежно від стату-
су, не може бути понад законом. Особливо важливо, щоб джерелом права був народ 
України. Концепція справедливості полягає у винесенні судових рішень і базується 
на принциповій важливості процесуального права. Президент США Авраам Лін-
кольн у своїй промові у 1861 р. перед Конгресом Сполучених Штатів щодо заснуван-
ня Федерального Суду Претензій Сполучених Штатів наголосив, що уряд має такий 
самий обов’язок гарантувати справедливе правосуддя супроти себе на користь своїх 
громадян, як і забезпечувати правосуддя між приватними особами. Важливе забезпе-
чення особистих свобод і прав: свободи слова, права збиратися мирно, свободи преси, 
свободи віросповідання, рівності перед законом, права на оскарження в суді, права 
на правову допомогу і незалежний суд. Якщо саме суд не забезпечуватиме права лю-
дини, особливо меншин і найменш захищених груп, то норми Конституції залиша-
тимуться тільки декларацією на папері. Політична система повинна базуватися на 
розподілі влади з відповідною системою стримувань і противаг. Така система вимагає 
незалежності судової гілки влади. Як ринкова економіка не може існувати без приват-
ної власності, так само не можна досягти верховенства права, якщо немає незалежної 
судової влади [4, c. 7-8; 5].

Як найбільш змістовний підхід до визначення істотних елементів верховенства 
права, Венеціанська комісія використовує підхід, запропонований Т. Бінгемом, ко-
трий наголошував, що всі особи та владні інститути в рамках держави – публічні чи 
приватні – повинні підкорятися публічно створеним законам, які набувають чинності 
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(загалом) наперед і на основі яких публічно здійснюється правосуддя, вони також по-
винні мати змогу користуватися благами цих законів. Це коротке розуміння, засто-
совне як до публічних, так і до приватних осіб, набуває свого розширеного варіанту 
завдяки восьми «інгредієнтам» верховенства права, що включає: 1) доступність зако-
ну (в тому значенні, що закон має бути зрозумілим, чітким і передбачуваним); 2) пи-
тання юридичних прав мають бути вирішені нормами права, а не на основі дискреції; 
3) рівність перед законом; 4) влада має здійснюватися у правомірний, справедливий 
і розумний спосіб; 5) права людини мають бути захищені; 6) мають бути забезпече-
ні засоби для розв’язання спорів без надмірних матеріальних витрат чи надмірної 
тривалості; 7) суд має бути справедливим; 8) дотримання державою як її міжнарод-
но-правових обов’язків, так і тих, що зумовлені національним правом [6, c. 176]. Кон-
солідуючи різні підходи, Комісія віднесла до обов’язкових елементів поняття «верхо-
венство права»: законність, включаючи прозорий, підзвітний і демократичний процес 
введення в дію приписів права; юридичну визначеність; заборону свавілля; доступ до 
правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами, включно з тими, 
що здійснюють судовий нагляд за адміністративною діяльністю; дотримання прав 
людини; заборону дискримінації та рівність перед законом [6, c. 177].

Увагу науково-теоретичному опрацюванню принципу верховенства права при-
діляли та продовжують приділяти українські дослідники. Зокрема, значний внесок 
у розробку цієї проблематики зробив М.І. Козюбра, акцентуючи на надзвичайній 
складності та багатогранності поняття «верховенства права» та наголошуючи на 
тому, що фактично безперспективною є будь-яка спроба дати якесь універсальне ви-
значення принципу верховенства права, придатне на всі випадки життя. У понятті 
верховенства права переплітаються правові й політичні, культурні й етичні мотиви, 
внутрішньодержавні та міжнародні, національні, цивілізаційні та загальнолюдські 
аспекти, наукова істина та цінності добра і справедливості, досягнення правової те-
орії та практичний юридичний досвід, правові ідеї та здоровий глузд. Усе це робить 
цю категорію динамічною, що не дозволяє втиснути її в межі будь-якої юридичної 
дефініції [7]. Науковець виходить із того, що сутнісний зміст означеного принципу 
повинен виводитися через тлумачення його складників, якими є система тісно взає-
мопов’язаних між собою більш дрібних і конкретних ідей і принципів, котрі у своїй 
єдності становлять стрижень верховенства права. Правник цілком справедливо акцен-
тує увагу на тому, що визначення кола та змісту ключових складників верховенства 
права дозволить більш конкретизовано та чітко інтерпретувати його поняття, уника-
ючи безпідставного розширення тлумачення цієї категорії [7]. До означених склад-
ників верховенства права М.І. Козюбра відніс такі засади, як: 1. Природні, невід’ємні 
та невідчужувані права і свободи людини набувають вирішального значення у від-
носинах між нею і державною владою. 2. Принцип розподілу влади. 3. Обмеження 
дискреційних повноважень. 4. Верховенство Конституції. 5. Принцип визначеності. 
6. Принцип пропорційності. 7. Принцип правової безпеки та захисту довіри. 8. Не-
залежність суду і суддів [8]. М.В. Цвік, аналізуючи принцип верховенства (панування) 
права, зазначає, що право щодо держави є первинним. Цей принцип вимагає, щоб як 
мета діяльності держави, так і сама ця діяльність визначалися правовими рішеннями 
законодавців. Його реалізація забезпечує незалежність державного апарату від зміни 
правлячих політичних сил, а також відносну безперервність розвитку держави в умо-
вах постійних змін, що відбуваються в житті суспільства і навіть стають передумовою 
таких змін. За допомогою права відбувається відтворення соціальної системи, оскіль-
ки в ньому конкретизується правова державність. Право утворює ту ланку, завдяки 
якій досягається узгодження і взаємодія між правовою і соціальною державністю, між 
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соціальною державою і ринковою економікою [9, c. 153]. Правник підкреслює, що 
панування права в житті суспільства забезпечує створення демократичних держав-
них структур, воно гарантує верховенство конституції як найвищого за юридичною 
силою нормативно-правового акта, а також правових законів, підвищення їх якості, 
здійснення принципу поділу влади і т. ін. Конституція, яка завжди має правовий ха-
рактер, таким чином визначає межі втручання державної влади у сферу саморегуля-
ції громадянського суспільства, яке набуває субсидіарного (додаткового) характеру 
і не може зашкодити інститутам і механізмам саморегуляції. Загалом верховенство 
права означає, що не тільки громадяни, але й передусім сама держава, її органи та 
державні службовці повинні діяти виключно в межах права. За допомогою права і че-
рез правові закони правова держава самообмежує себе. У правовій державі повинні 
управляти не окремі особи, а правовий закон. У ній не припустиме адміністративне 
свавілля, а тому доти, доки держава не буде реально обмежена правом, правовим за-
коном, вона не може вважатися правовою. Пов’язаність усіх суб’єктів правовідносин 
правом протистоїть будь-яким формам свавілля, анархії, правопорушень [9, c. 153-154]. 
О.М. Пасенюк, розмірковуючи про верховенство права як принцип адміністративно-
го судочинства, пише, що правильне застосування означеного принципу залежить 
від рівня правової підготовки, правової свідомості, правової культури кожного суд-
ді адміністративних судів, система яких тільки формується. Застосування принципу 
верховенства права під час здійснення адміністративного судочинства дозволить за-
безпечити належний захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень із боку органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, 
інших суб’єктів під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі 
законодавства, в т. ч. на виконання делегованих повноважень [10, c. 160-161]. Щодо 
безпосереднього визначення верховенства права, то О.М. Пасенюк у своїх роздумах 
керується тими формулюваннями, що пропонуються Венеціанською комісією, а та-
кож закріплені у національному законодавстві. В Україні словосполучення «верховен-
ство права» вперше було офіційно застосовано у 1995 р. в Конституційному Договорі 
між Верховною Радою України та Президентом України, у ст. 1 якого було зазначе-
но, що «в Україні діє принцип верховенства права» [11]. Запровадження принципу 
верховенства права в адміністративному судочинстві сприймається, насамперед, як 
утвердження пріоритету Конституції України як основного закону держави в систе-
мі законів і нормативно-правових актів. В Основному Законі України закріплено, що 
в нашій державі визнається і діє принцип верховенства права. Як сутнісна ознака цьо-
го принципу наводиться найвища юридична сила Конституції України, норми якої є 
нормами прямої дії. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції України та повинні відповідати їй [1]. Слід також відзначити Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного 
Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 
ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого 
покарання) від 02 листопада 2004 р. № 15-рп/2004, у якому зазначається, що згідно 
з ч. 1 ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 
Верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає 
від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у за-
кони, які за своїм змістом мають бути проникнуті ідеями соціальної справедливості, 
свободи, рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не об-
межується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні 
регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, легітимовані суспільством 
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і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи 
права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка 
значною мірою відображена в Конституції України [12]. У чинному Кодексі адміні-
стративного судочинства України також закріплений принцип верховенства права, 
який, згідно зі ст. 6 цього Закону, полягає у тому, що людина, її права та свободи 
визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. У Кодексі закріплено, що Суд застосовує принцип верховенства права з ура-
хуванням судової практики Європейського суду з прав людини [13].

Отже, враховуючи вищевикладені наукові позиції, можемо дійти висновку про те, 
що верховенство права є одним із найбільш складних, універсальних та об’ємних прин-
ципів права. Проблемність формулювання його чіткого поняття також зумовлена тим, 
що цей принцип пов’язаний із феноменом права, який має багатоаспектний характер 
і цілий ряд наукових підходів до його тлумачення, що суттєво різняться. Тим не менш, 
пояснити сутнісний зміст верховенства права можна такими моментами:

а) верховенство права є найвищою соціальною цінністю, що уособлює уявлення 
цивілізації, суспільства про соціальну справедливість, свободу та рівність;

б) верховенство права є однією з ключових підвалин, на яких організовані та функ-
ціонують взаємовідносини між суспільством, людиною, громадянином, з одного боку, 
та державою – з іншого. Змістовна складова частина і реалізація означеного принци-
пу для громадянина або особи й органу владних повноважень, у т. ч. суду, різняться 
за своєю направленістю, а саме:

– для людини і громадянина верховенство права полягає у тому, що їх права та 
свободи, закріплені у Конституції, є непорушними, і посягання на них дозволяє особі 
їх захищати у встановленій формі та порядку, зокрема шляхом звернення до суду. 
Тобто для людини і громадянина верховенство права є необхідною гарантією їх нор-
мального існування у державі та суспільстві;

– у свою чергу. для суб’єктів владних повноважень, зокрема суду, верховенство 
права – це основна вимога щодо пріоритетів, ідейного спрямування їх діяльності. 
У цьому сенсі правий М.І. Козюбра, котрий вважає, що принцип верховенства права 
в нашій країні поширюється не на всіх суб’єктів права (маються на увазі громадяни та 
їх об’єднання), а лише на діяльність адміністративних органів і їх посадових осіб [7]. 
Науковець зазначає, що принцип верховенства права лежить в основі конституційно-
го ладу будь-якої сучасної цивілізованої держави, незалежно від того, прямо зафік-
сований він у конституції (як в Україні), чи випливає з її положень опосередковано. 
І це цілком закономірно. Адже верховенство права – одна з найвищих демократичних 
цінностей, здатна убезпечити людей від волюнтаризму держави та інших публічних 
і громадських інститутів, забезпечити стабільність і динамізм в умовах глобалізова-
ного світу, гарантувати безпеку громадян перед новими викликами, з якими нині 
зустрічається людство – тероризмом, економічною кризою тощо. Світовий досвід пе-
реконливо доводить, що відмова від принципу верховенства права або ж намагання 
обмежити його дію, виходячи з вузькокорпоративних інтересів (владних, фінансових, 
бізнесових тощо), неминуче призводить до вкрай негативних, навіть катастрофічних 
наслідків – безправ’я людей, соціального хаосу, розпаду держави [7].

Висновок. Таким чином, у розрізі звернення до адміністративного суду принцип 
верховенства права виражається:

– для приватної особи – у тому, що її право на захист своїх прав, свобод і закон-
них інтересів від протиправних рішень, дій, бездіяльності органів публічної влади 
непорушне, тобто ні міркування доцільності, ні авторитет влади, ні рівень того чи 
іншого органу влади не можуть бути підставами для обмеження можливостей особи 
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відстоювати справедливість і свободу, які, на її думку, були порушені внаслідок про-
типравної поведінки суб’єкта – носія владних повноважень;

– для адміністративного суду – у його обов’язку забезпечити належне реагування 
на звернення приватної особи, тобто забезпечити ефективний захист її порушених 
прав, свобод і законних інтересів шляхом здійснення своєчасного й об’єктивного, не-
упередженого та справедливого вирішення спору.
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДНИК  
ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Скороход Ігор Володимирович,
кандидат юридичних наук, здобувач
(Міжрегіональна Академія  
управління персоналом,
м. Київ, Україна)

У статті на основі вивчення теорії права й аналізу чинного законодавства визначено 
особливості адміністративно-правових засад податкового контролю. Визначено пробле-
ми, що перешкоджають ефективному впровадженню податкового контролю як складо-
вої частини податкової діяльності, та запропоновано їх рішення. Описано критерії від-
бору для податкового контролю: а) наявність систематичних порушень законодавства 
України; б) обсяг надходжень економічного об’єкта істотно менший порівняно із сумою 
надходжень від інших господарських об’єктів суб’єктів господарювання, що діють на 
тій же території, здійснюють однаковий вид діяльності та мають однакові умови для 
отримання доходу; в) інформація від правоохоронних органів, органів державної вла-
ди та громадян про порушення вимог законодавства суб’єкта господарювання суб’єкта 
господарської діяльності. Підкреслено, що зміст податкового контролю спрямовано на 
цільовий моніторинг належного виконання податкового законодавства, нарахування, 
повноту та своєчасність сплати податків і зборів, усунення недоліків і надання методич-
них рекомендацій із цих питань. Контроль дає можливість коригувати діяльність плат-
ників податків і сприяє прогнозуванню перспектив подальшого розвитку та досягненню 
конкретного податкового результату. Зроблено висновок, що використання критеріїв 
відбору для перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері го-
тівкового обігу, є ефективним інструментом відбору для перевірки дотримання плат-
никами податків вимог чинного законодавства при розрахункових операціях. Зроблено 
висновок, що податкові органи використовують виключно ризик-орієнтовані методи 
планування перевірок при організації та проведенні контрольних і перевірочних дій (як 
документальних, так і фактичних перевірок). З метою вдосконалення організації подат-
кового контролю розрахункових операцій розроблено перелік критеріїв відбору для пе-
ревірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері готівкового обігу.

Ключові слова: податковий контроль, податкова діяльність, податкові органи, по-
даткове законодавство, перевірки, удосконалення, ризики, завдання, обов’язки.

TAX CONTROL AS A COMPONENT OF TAXATION:  
ADMINISTRATIVE AND LEGAL BASIS

Skorokhod Ihor Volodymyrovych,
Candidate of Juridical Sciences,  
Degree Seeking Applicant
(Interregional Academy of Personnel 
Management, Kyiv, Ukraine)

In the article, on the basis of the study of the theory of law and the analysis of the cur-
rent legislation, the peculiarities of the administrative and legal bases of tax control are 
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determined. The problems that hinder the effective implementation of tax control as a com-
ponent of tax activity are identified and their solutions are proposed. The description of se-
lection criteria for tax control is given: a) the presence of systematic violations of Ukrainian 
legislation; b) the amount of proceeds of the economic object is substantially smaller, in 
comparison with the sum of proceeds from other economic objects of business entities op-
erating in the same territory, engaged in the same kind of activity and have the same con-
ditions for income generation; c) information from law enforcement bodies, bodies of state 
power and citizens regarding violations of the requirements of legislation at the economic 
entity of the subject of economic activity. It was emphasized that the content of tax control 
is aimed at targeted monitoring of the proper implementation of tax legislation, charging, 
completeness and timely payment of taxes and fees, eliminating deficiencies and providing 
methodological recommendations on these issues. Control provides an opportunity to ad-
just the activities of taxpayers and helps to predict prospects for further development and 
achieve a specific tax result. It is concluded that the use of selection criteria for inspections of 
business entities that carry out activities in the field of cash circulation is an effective tool for 
selecting for checking taxpayers compliance with the requirements of the current legislation 
in settlement transactions. It is concluded that tax authorities use exclusively risk-oriented 
methods of planning inspections when organizing and conducting control and verification 
actions (both documentary and factual checks). In order to improve the organization of tax 
control of settlement operations, a list of selection criteria for inspections of business entities 
that carry out activities in the field of cash circulation has been developed.

Key words: tax control, tax activity, tax authorities, tax legislation, checks, improvement, 
risks, tasks, duties.

Узагальнені напрями податкової діяльності закріплені положеннями основних 
програмних документів – Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Со-
юзом, Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», Програмою діяльності Кабінету 
Міністрів України, Меморандумом України з МВФ – і не викликають заперечень. Вод-
ночас сучасність вимагає подальшого напрацювання напрямів розвитку та деталізо-
ваного аналізу їх перспектив, зокрема щодо здійснення податкового контролю.

Мета статті полягає у дослідженні адміністративно-правових засад податково-
го контролю як складової частини податкової діяльності та розробці рекомендацій 
щодо його вдосконалення. На основі поставленої мети необхідно вирішити такі ос-
новні завдання: з’ясувати проблеми, які перешкоджають ефективному здійсненню 
податкового контролю, та запропонувати їх рішення. Крім того, дослідження дозво-
лить оцінити проблеми, що негативно впливають на основні засади оподаткування, 
адміністрування податків, організацію системи податкових органів.

Стаття базується на загальнонаукових методах: індукції, дедукції, аналізі та синтезі, 
систематичному та структурному підходах до вивчення теоретичних і практичних ас-
пектів здійснення податкового контролю як складової частини податкової діяльності.

Проблемами врегулювання питань податкового контролю в Україні, податкової ді-
яльності займалися такі вчені, як: І.Г. Андрущенко, О.М. Бандурка, С.М. Безрутченко, 
О.І. Добровольський, О.І. Клименко, О.А. Кузьменко, М.П. Кучерявенко, О.В. Ониш-
ко, Т.В. Рекуненко, Л.А. Савченко, Ю.О. Соловйова, С.В. Шахов та багато інших.

У юридичній науковій літературі контроль визначається як «перевірка, а також 
спостереження з метою перевірки для протидії чомусь небажаному, виявлення, попе-
редження та припинення протиправної поведінки з боку кого-небудь» [1, с. 86].

Вітчизняні науковці пропонують такі визначення: податковий контроль охоплює всі 
сфери діяльності уповноважених органів, включаючи здійснення податкового обліку, 
податкових перевірок та ін., а також усі сфери діяльності контрольованих суб’єктів, 
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пов’язані зі сплатою податків і зборів (облік об’єктів оподатковування, дотримання 
термінів і порядку сплати податків і зборів, порядок надання податкової звітності 
тощо) [2, с. 20]; податковий контроль – складова частина податкової системи, яка по-
винна вирішувати завдання щодо зменшення податкової заборгованості та легалізації 
усіх доходів учасників ринку [3, с. 484]; податковий контроль є державним контролем 
за дотриманням законності при нарахуванні та сплаті податків у бюджет [4, с. 225].

Податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими орга-
нами з метою контролю правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати 
податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахун-
кових і касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, кон-
троль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [5].

Податковий контроль здійснюється податковими органами, на які покладено 
завдання реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері бо-
ротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, здійс-
нення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до 
бюджетів і державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, 
державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, 
а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань 
сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійс-
нення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням 
порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю 
ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуван-
ню відповідно до закону, торгових патентів [6].

Зміст податкового контролю полягає в цілеспрямованому спостереженні за належ-
ним виконанням податкового законодавства, нарахуванням, повнотою і своєчасністю 
сплати податків і зборів, усуненні недоліків і наданні методичних рекомендацій із 
цих питань. Контроль дає можливість коригувати діяльність платників податків і до-
помагає передбачити перспективи подальшого розвитку та досягнення конкретного 
податкового результату.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності» у ч. 2 ст. 8 зобов’язує податкові органи: повно, об’єктивно та 
неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, пе-
редбачених законом; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами 
господарювання, утримуватися від необґрунтованих висновків щодо відповідності 
поведінки суб’єктів господарювання вимогам законодавства, неправомірного та не-
обґрунтованого застосування санкцій до суб’єктів господарювання; не втручатися 
і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів 
державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей, 
не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж; забезпечува-
ти нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації суб’єкта 
господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення держав-
ного нагляду (контролю); ознайомити керівника суб’єкта господарювання – юри-
дичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноважену ним особу (фізичну 
особу – підприємця або уповноважену ним особу) з результатами державного наг-
ляду (контролю) в строки, передбачені законом; у межах своєї компетенції надавати 
суб’єкту господарювання консультаційну підтримку з питань здійснення державного 
нагляду (контролю); не допускати здійснення заходів державного нагляду (контро-
лю) та інших заходів, що не відповідають або не встановлені законом; встановлювати 
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нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах держав-
ного нагляду (контролю), та регулярно проводити оцінювання діяльності таких осіб 
за встановленими нормативами; дотримуватися встановлених законом принципів, 
вимог і порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності; не перешкоджати праву суб’єктів господарювання на будь-який законний 
захист, у т. ч. третіми особами; виконувати законні вимоги посадових осіб централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політи-
ку з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та 
дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської ді-
яльності щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) 
у сфері господарської діяльності; подавати центральному органу виконавчої влади, 
що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері госпо-
дарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, достовірну інформацію, 
документи, матеріали та передбачені законом звіти про здійснені заходи державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; сприяти здійсненню посадови-
ми особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регулятор-
ну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 
ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції 
господарської діяльності, покладених на них повноважень; оприлюднювати на своїх 
офіційних веб-сайтах нормативно-правові акти (крім актів, що мають гриф обмежен-
ня доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного 
нагляду (контролю); оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах і вносити до інте-
грованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) визначені законом 
відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю) [7].

Так, протягом 2017 р. роботодавцям, які порушували податкове законодавство при 
виплаті заробітної плати та інших доходів фізичним особам, донараховано до сплати 
819 млн. грн. Із загальної донарахованої суми майже 664 млн. грн становлять податок на 
доходи фізичних осіб, 122 млн. грн – єдиний внесок і понад 33 млн. грн – військовий збір.

Загалом під час перевірок порушення законодавства встановлено в 60% перевіре-
них суб’єктів господарювання. За рахунок вжитих заходів податкового контролю було 
виявлено близько 5 тис. найманих осіб, праця яких використовувалася роботодавцем 
без оформлення трудових відносин.

Фахівці податкових органів у складі робочих груп із питань легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення, створених за ініціативою місцевих органів 
виконавчої влади, здійснювали обстеження виробничих, торгових приміщень юри-
дичних і фізичних осіб, місць здійснення підприємницької діяльності.

За результатами проведеної роз’яснювальної роботи роботодавці уклали додатко-
во майже 41 тис. трудових угод із найманими працівниками. За результатами вжи-
тих податковими органами заходів залучено до державної реєстрації майже 26 тис. 
громадян, котрі здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації. До бюджету 
додатково сплачено понад 19 млн. грн податків.

За 2017 рік, за результатами проведених податковими органами перевірок, у сфе-
рі готівкового обігу застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 
322,7 млн. грн. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період 2016 р.

За даними податківців, завдяки підвищенню рівня суспільної свідомості збільшилася 
кількість громадян, які вимагають видачі розрахункових документів під час проведен-
ня розрахунків за придбані товари або надані послуги. Почастішали випадки інформу-
вання податкових органів про такі зловживання з боку суб’єктів господарювання.
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Слід зазначити, що податкові органи при організації та проведенні кон-
трольно-перевірочних заходів (як документальних, так і фактичних перевірок) засто-
совують виключно ризик-орієнтовані методи планування перевірок.

Так, із метою удосконалення організації податкового контролю за проведенням 
розрахункових операцій розроблено перелік критеріїв відбору для перевірок суб’єк-
тів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері готівкового обігу.

Критерії поділені на три ступені ризику: високий, середній і незначний.
Усі без винятку фактичні перевірки в 2016-2017 рр. організовані за допомогою роз-

роблених критеріїв. Найбільше спрацювали такі ризики:
– наявність систематичних порушень Податкового кодексу України, Законів Укра-

їни «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг», «Про державне регулювання виробництва і обігу спир-
ту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», 
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення про ведення 
касових операцій у національній валюті в Україні тощо;

– сума виторгів господарського об’єкта є суттєво меншою порівняно з сумою ви-
торгів інших господарських об’єктів суб’єктів господарювання, які працюють на од-
ній території, займаються однаковим видом діяльності та мають однакові умови для 
отримання доходу;

– інформація від правоохоронних органів, органів державної влади та громадян щодо 
порушень вимог законодавства на господарському об’єкті суб’єкта господарювання.

Використання критеріїв відбору для перевірок суб’єктів господарювання, що здій-
снюють діяльність у сфері готівкового обігу, є ефективним інструментом для відбору 
до перевірки платників податків щодо дотримання вимог чинного законодавства при 
проведенні розрахункових операцій.

Податківці звертають увагу керівників суб’єктів господарювання на обов’язковість 
дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні готівкових розра-
хунків за реалізовані товари (надані послуги) та інші операції з готівкою.

Перед податковим контролем постав ряд викликів, зокрема щодо його здійснення 
в зоні АТО. Необхідно врегулювати порядок оподаткування в зоні АТО у контексті 
податкової реформи. Проведення АТО в окремих регіонах України фактично уне-
можливлює будь-яку діяльність фізичних осіб і суб’єктів господарювання у цій зоні, 
а також виконання функцій податковими органами, які мають забезпечувати облік 
платників податків, контроль за їх справлянням. У зв’язку з цим потребують подаль-
шого законодавчого врегулювання питання сплати податків і зборів на цій території.

Також необхідно звернути увагу на процес забезпечення імплементації Угоди про 
Асоціацію з ЄС з питань податкової сфери. Так, у системі податкових органів немає 
жодної інституції чи посадової особи, котрі б відповідали за контроль щодо відпо-
відності здійснення податкової діяльності нормам Угоди. Оскільки податкові органи 
є складовою частиною Державної фіскальної служби України та підконтрольні Мі-
ністерству фінансів України, на рівні Міністерства функціонує заступник Міністра 
фінансів України з питань європейської інтеграції. Водночас цього не достатньо для 
реформування податкових органів згідно з положеннями, передбаченими Угодою.

Звернемо також увагу на те, що для боротьби з економічною злочинністю та кон-
трабандою вздовж лінії зіткнення на території здійснення АТО 30 січня 2015 р. створе-
но спеціальний підрозділ податкової міліції Державної фіскальної служби «Фантом».

Бійці спецпідрозділу здійснюють контроль, протидіють незаконному переміщен-
ню вантажів і транспортних засобів через лінію розмежування між Україною та тим-
часово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях. Податкові 
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міліціонери спільно зі співробітниками інших правоохоронних органів викривають 
фінансові злочини в зоні АТО та протидіють тероризму.

Протягом часу діяльності співробітниками спецпідрозділу «Фантом» спільно з пра-
цівниками Служби безпеки України, Національної поліції та Державної прикордон-
ної служби України попереджено незаконний перетин поза межами контрольних 
пунктів в’їзду / виїзду товарно-матеріальних цінностей, яких вилучено на загальну 
суму понад 570 млн. грн. Заходи проводилися у межах роботи зведених мобільних 
груп із контролю за протиправним переміщенням вантажів (товарів) через лінію 
розмежування відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, 
транспортних засобів і вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луган-
ської областей.
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У статті розглянуто етапи розвитку пенсійного забезпечення в Україні за період із 
початку ХІХ ст. дотепер.

Проаналізовано становлення систем пенсійного забезпечення, яке відбувалося 
впродовж тривалого історичного періоду – від початкових форм релігійної соціальної 
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допомоги та добровільних страхових кас до національних систем соціального захи-
сту, що створюються і регулюються державою. За посередництвом процесів еволю-
ції форм соціального захисту відбувалося становлення і пенсійної системи в Україні. 
На цьому процесі позначилося перебування українських земель у певні історичні пе-
ріоди в складі різних держав. Виявлено, що накопичувальний принцип пенсійного 
забезпечення та практика організації недержавного пенсійного страхування мають 
глибокі традиції.

Досліджено чотири великі періоди: «доісторичний»; зародження і становлення як 
організаційного, економічного й правового інституту (друга половина XVIII – початок 
XX ст.); «радянський» (1917–1991 рр.); період після набуття Україною незалежності.

У праці досліджено пенсійні відносини, які є основним видом суспільних відносин, 
що складають систему соціального забезпечення. Відносини в галузі пенсійного за-
безпечення є внутрішньоузгодженим і взаємопов’язаним самостійним видом суспіль-
них відносин.

Особлива увага приділена т.зв. трирівневій пенсійній системі. Наголошено, що 
Верховною Радою України 09 липня 2003 р. були прийняті Закони «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпе-
чення». Із зазначеними законами, що набрали чинності з 01 січня 2004 р., в Україні 
розпочалася повномасштабна пенсійна реформа, запровадження трирівневої пенсій-
ної системи: солідарної, обов’язкової накопичувальної та системи недержавного пен-
сійного забезпечення.

Трирівнева пенсійна система дозволила розподілити між трьома її складниками 
ризики, пов’язані зі змінами в демографічній ситуації. Такий розподіл ризиків доз-
волив зробити пенсійну систему більш фінансово збалансованою та стійкою, що за-
страхує працівників від зниження загального рівня доходів після виходу на пенсію і є 
принципово важливим і вигідним для них.

Хоча пенсійне забезпечення існує вже сотні років, не можна стверджувати, ніби 
воно сформувалося остаточно. Дослідження вітчизняного та світового досвіду фор-
мування систем пенсійного забезпечення доводить, що ця система є динамічною та 
потребує постійного вдосконалення.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, становлення пенсійної системи в Україні, 
пенсійні відносини, соціальний захист, соціальне страхування.

GENESIS OF PENSION DEVELOPMENT IN UKRAINE

Sokurenko Elena Anatolievna,
Candidate of Law, Associate Professor,
Senior Lecturer of the Department 
of Industrial Law
and Law Enforcement Activities
(Volodymyr Vynnychenko Central 
Ukrainian State Pedagogical University, 
Kropivnitsky, Ukraine)

The article deals with the stages of the development of pension provision in Ukraine 
since the beginning of the nineteenth century and to the present.

The formation of pension systems, which took place during a long historical period – from 
initial forms of religious social assistance and voluntary insurance funds to the national so-
cial protection systems that are created and regulated by the state, are analyzed. Through 
the processes of the evolution of forms of social protection, the formation and the pension 
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system in Ukraine took place. This affected the stay of Ukrainian lands in certain historical 
periods as part of different states. It is revealed that deep traditions have the accumulation 
principle of pension provision and the practice of organizing non-state pension insurance.

Four major periods have been investigated: “prehistoric”; the emergence and formation 
of an organizational, economic and legal institution (the second half of the 18th – the begin-
ning of the 20th century); “Soviet” (1917–1991); period after Ukraine’s independence.

The paper examines pension relations, which are the main form of social relations that 
make up the social security system. Relationships in the field of retirement provision are a 
mutually agreed and interconnected independent form of social relations.

Particular attention is paid to the so-called three-tier pension system. It was emphasized 
that on July 9, 2003 the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Laws “On Compulso-
ry State Pension Insurance” and “On Non-State Pension Provision”. With the above-men-
tioned laws, which came into force on January 1, 2004, a full-scale pension reform began in 
Ukraine, the introduction of a three-tier pension system: a solidarity system, a mandatory 
cumulative system and a system of non-state pension provision.

The three-tier pension system has allowed to divide among its three components the 
risks associated with changes in the demographic situation. This risk sharing allowed the 
pension system to be more financially balanced and sustainable, which insures workers 
from lowering the total income after retirement and is fundamentally important and bene-
ficial to them.

It is noted that despite the fact that pension provision has been around for hundreds of 
years, it cannot be argued that it was finally formed. The study of domestic and world ex-
perience in the formation of pension systems proves that this system is dynamic and needs 
constant improvement.

Key words: pension provision, formation of the pension system in Ukraine, pension re-
lations, social protection, social insurance.

Діяльність щодо пенсійного забезпечення населення є беззаперечною та обов’яз-
ковою складовою частиною функціонування будь-якої сучасної держави. Пенсійне 
забезпечення, а саме пенсійна політика є частиною соціальної політики держави, яка 
ґрунтується на соціально-економічних і політичних тенденціях. У ст. 46 Конституції 
України закріплено право громадян на соціальний захист. Воно гарантується та за-
безпечується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 
страхових внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також бюджетних 
та інших джерел фінансування соціального захисту населення. Пенсії, інші види соці-
альних виплат і допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати 
рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Пенсійні відносини є основним видом суспільних відносин, які складають систему со-
ціального забезпечення. Відносини в галузі пенсійного забезпечення стали єдиним вну-
трішньоузгодженим і взаємопов’язаним самостійним видом суспільних відносин. Попри 
це ми вважаємо, що доцільним буде розглянути становлення системи пенсійного забез-
печення в Україні як першочерговий етап гарантування гідного рівня життя людей.

Питанням становлення та розвитку системи пенсійного забезпечення в українській 
літературі присвячені роботи таких учених, як В.М. Андрєєв, М.Д. Бойко, Н.Б. Болотін, 
Т.З. Герасимов, О.В. Мелешко, Б.О. Надточій, С.М. Прилипко, С.М. Сивак, Н.М. Хуто-
рян, М.М. Шумило та ін.

Зародження пенсійного забезпечення має глибоке історичне коріння. Протягом 
періоду розвитку інститут пенсійного забезпечення змінювався за формою та зміс-
том. Це зумовлено змінами в політико-правових і соціально-економічних відносинах 
у суспільстві.
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Вже на ранніх стадіях розвитку суспільства спостерігаються перші ознаки соціаль-
ного захисту. За рабовласницького ладу населення поділялося на рабів і вільних гро-
мадян. Для перших не передбачалася допомога у старості чи у разі каліцтва та хворо-
би, оскільки вони вважалися засобами виробництва; для других розмір такої допомоги 
визначався відповідно до їх майнового стану. Зокрема, у Стародавній Греції та Римі 
були запроваджені такі форми забезпечення ветеранів військової служби, як пенсія та 
земельні наділи, а для бідних застосовувалося благодійництво (безоплатне роздавання 
хліба, продуктів, утримання громадських лазень тощо) [1, с. 31]. Саме за часів Юлія 
Цезаря було запроваджено систему військових пенсій за вірну службу для очільників 
Римської імперії. Ці виплати були правом-привілеєм, які мали нестійкий характер і не 
були обов’язком держави. Безумовного права на отримання пенсій зазначені категорії 
також не мали, зміна імператора часто була причиною їх скасування.

Призначення пенсійних виплат у феодальну добу зазвичай залежало від волі пра-
вителя. Представникам панівних класів як винагорода за заслуги перед монархом при-
значалися державні пенсії [2, с. 235]. Державними пенсіонерами були принци, єписко-
пи, маршали. Не закон, а милість монарха визначала право на пенсії та її розмір.

Якщо досліджувати пенсійне забезпечення як частину соціального страхування, 
то його розвиток розпочинається з середини 80-х рр. ХІХ ст. Воно зародилося у формі 
пенсійних кас – емеритальних і страхових. Тоді на теренах східних областей України, 
що перебували під протекторатом Росії, для певних категорій державних чиновни-
ків та окремими відомствами для їх службовців створювалися т. зв. емеритальні та 
страхові каси. Законодавчо обов’язковий устрій кас пенсійного страхування започат-
ковано у 1861 р.

Варто відзначити значну поширеність кас в Україні наприкінці ХІХ ст. У 1861 р. 
у Галичині та на Буковині розпочало свою діяльність Краківське товариство взаємно-
го страхування «Флоріанка». З 1870 р. на території Полтавської, Чернігівської, Харків-
ської, Катеринославської, Таврійської губерній почали діяти пенсійні каси вчителів. 
У Львові існував Пенсійний фонд працівників міських електричних закладів. Пен-
сія після 10 років належності до фонду становила 40% від рівня оплати праці, а після 
35 років членства досягала максимуму службових виплат [3, с. 56].

Другий етап формування пенсійного забезпечення розпочався після політичних 
подій 1917 р. і закінчення громадянської війни. Уряд суттєво змінив систему фінан-
сування пенсійного забезпечення. Вже у 1933 р. соціальне страхування почало пере-
творюватися на соціальне забезпечення. Протягом десятиліть розвитку пенсійного 
забезпечення радянської доби вносилися різні зміни. Можна лише зауважити, що ух-
валена у 1936 р. Конституція СРСР декларативно проголосила право усіх громадян на 
матеріальне забезпечення у старості.

Таким чином, у радянський період історія пенсійного забезпечення знову зазнає 
змін. Пенсійні каси було ліквідовано, сформувалися нові пріоритети пенсійного за-
безпечення – це забезпечення трудящих, котрі втратили працездатність, насамперед 
інвалідів війни та праці. За основу пенсійного забезпечення взяли соціальне похо-
дження і майновий стан, заслуги перед революцією, політичну діяльність і посади 
партійно-радянської номенклатури. Стаж, освіта, кваліфікація, а також вікові та со-
ціально-професійні ознаки прохачів не брали до уваги, крім тих, хто не мав права 
на «радянську пенсію» (священиків, колишніх поліцейських чиновників, тюремних 
охоронців тощо). Пенсії, її розміри та види виконували функцію соціальної допомоги 
для різних категорій (інвалідів, червоноармійців і їхніх родин, учених), які не мали 
інших засобів існування. Радянська держава спробувала відразу взяти на себе весь 
тягар витрат на соціальне та пенсійне забезпечення, але з кінця 1921 р. через важке 
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фінансове становище вимушена перейти до соціального страхування за допомогою 
тарифікації внесків від заробітків працюючого населення.

У 1937 р. радянська держава, досягнувши певних успіхів в економічному розвитку, 
повернулася до централізованого бюджетного фінансування пенсійного забезпечен-
ня, скасувавши принцип страхування працюючого населення. До початку 50-х рр. 
ХХ ст. переважна більшість економічно активного населення України була виключе-
на з державної пенсійної системи. У 1960 р. в Україні лише 844 тис. (19,2%) пенсіонерів 
із 4,4 млн. одержували пенсії по старості [4, с. 123].

Новим і важливим кроком у створенні загальнодержавної системи пенсійного за-
безпечення в Радянському Союзі став прийнятий Верховною Радою у 1956 р. Закон 
СРСР «Про державні пенсії», завдяки якому було значно спрощене пенсійне законо-
давство. Закон розширив коло суб’єктів, яким призначалася пенсія, і підвищив рівень 
пенсійного забезпечення. Одночасно законом були скасовані т. зв. «підвищені» пенсії. 
Крім того, були спрощені умови для отримання права на пенсію.

У середині 80-х рр. у Радянському Союзі почали відбуватися зміни у всіх сферах життя: 
політичній, економічній і соціальній. Виникла потреба змін і у пенсійному законодав-
стві. У травні 1990 р. ВР СРСР був ухвалений Закон «Про пенсійне забезпечення». Однією 
з принципових відмінностей стало те, що виплата пенсій передбачалася не з Державного 
бюджету СРСР, а з принципово нової фінансової інституції – Пенсійного фонду. Ст. 8 
цього закону декларувала, що всі державні пенсії фінансуються з коштів Пенсійного 
фонду як самостійної фінансово-банківської системи, котра формується за рахунок ві-
драхувань підприємств, установ, організацій, громадян і коштів держбюджету [5, с. 37].

Новий етап розвитку інституту пенсійного забезпечення розпочався з набуттям 
Україною незалежності та відбувався на базі системи, що існувала в радянський пе-
ріод. Правовою основою пенсійної системи став Закон України «Про пенсійне забезпе-
чення», прийнятий у грудні 1991 р. [6], який відповідно до Конституції України гаран-
тував всім непрацездатним громадянам право на матеріальне забезпечення за рахунок 
суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій. За цим 
законодавчим актом призначалися такі види державних пенсій: а) трудові пенсії (за ві-
ком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років); б) соціальні пенсії.

Для виконання програм пенсійного забезпечення відповідно до Постанови Кабіне-
ту Міністрів України № 39 від 28 січня 1992 р. був створений Пенсійний фонд Украї-
ни. Цей фонд як спеціальний фінансовий інститут зародився в надрах планової еко-
номіки, тому основні недоліки, притаманні їй, були автоматично перенесені на його 
функціонування.

Українська державна політика стосовно Пенсійного фонду була нестабільною. Так, 
були періоди, коли Пенсійний фонд існував автономно як державний позабюджет-
ний фонд (1992-1993), були періоди, коли цей фонд включався до складу Державного 
бюджету України (1994-1996 рр.). З 1997 р. Пенсійний фонд функціонує як державний 
позабюджетний фонд.

Пенсійна криза почала проявлятися після трьох років незалежності України. 
У 1996 р. дефіцит бюджету склав 33 млн. грн, накопичувалися борги з виплати пен-
сій. Головною проблемою подальшої діяльності фонду було несвоєчасне фінансу-
вання пенсійних виплат і погашення заборгованості, яка на 01 січня 1999 р. склала 
1,974 млрд. грн. Основною причиною такого кризового стану в пенсійній системі ста-
ло різке зменшення надходжень страхового збору на пенсійне страхування.

Таким чином, криза Пенсійного фонду, що вперше проявилася у 1996 р. та ін-
тенсивно наростала у 1997-1998 рр., продемонструвала невідповідність чинної тоді 
системи пенсійного забезпечення новим умовам соціально-економічного розвитку. 
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Аналізуючи цю ситуацію, можна відзначити принаймні три групи факторів, що спри-
чинили вказану кризу – макроекономічні, демографічні та фінансово-економічні.

Для фінансового забезпечення погашення заборгованості з виплат пенсій, збіль-
шення надходжень до Пенсійного фонду Указом Президента «Про невідкладні за-
ходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій» введено збір на обов’язко-
ве державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, а саме: 
з операцій із купівлі-продажу валюти; з продажу ювелірних виробів; з операцій відчу-
ження легкових автомобілів [7].

Завершуючи характеристику ІІІ етапу розвитку пенсійного забезпечення, необхід-
но відзначити, що за 12 років (1991-2003 рр.) незалежності в Україні була сформована 
всеохоплююча розподільча система державного пенсійного забезпечення, через яку 
розподілялося до 10% ВВП (у 2003 р.). В основу цієї системи було закладено принцип 
соціального страхування, але він реалізовувався незначною мірою і, по суті, система 
мала адміністративно-розподільчий характер.

Четвертий етап розвитку пенсійного забезпечення в Україні розпочався з прийнят-
тям Верховною Радою 09 липня 2003 р. базових законів «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» [8] та «Про недержавне пенсійне забезпечення». Із за-
значеними законами, що набрали чинності з 01 січня 2004 р., в Україні розпочалася 
повномасштабна пенсійна реформа, запровадження трирівневої пенсійної системи, 
яка ґрунтується на відомій в економічній теорії концепції тріади економічних інте-
ресів членів суспільства: суспільних, групових, індивідуальних – т. зв. «трьох колон», 
яка була розроблена ще у 1957 р. Людвігом Ерхардом і продовжує використовуватися 
у практиці промислово розвинених країн.

Отже, система пенсійного забезпечення розвивалася впродовж тривалого історич-
ного періоду, від початкових форм добровільних страхових кас до національних 
систем соціального захисту, що створюються та регулюються державою. За посеред-
ництвом процесів еволюції форм соціального захисту відбувалося становлення і пен-
сійного забезпечення в Україні. Сьогодні система пенсійного забезпечення сформова-
на, але потребує вдосконалення.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗДІЙСНЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
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(Науково-дослідний інститут 
публічного права, м. Київ, Україна)

У статті проаналізовано наукові погляди вчених на визначення таких понять, як 
«механізм» і «механізм адміністративно-правового регулювання». Визначено, що ме-
ханізм правового регулювання – це сукупність визначених елементів, за допомогою 
яких держава здійснює правовий вплив на певні правовідносини з метою їх регулю-
вання й упорядкування. З’ясовано, що фіскальна політика держави – це вся сукуп-
ність законодавчо визначених заходів та інструментів, котрі використовуються дер-
жавою для забезпечення ефективної роботи бюджетної та податкової систем України 
з метою розвитку всієї економіки держави загалом. Зроблено висновок, що механізм 
адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в Україні в умовах єв-
роінтеграції слід розуміти як сукупність визначених нормами адміністративного пра-
ва засобів та інструментів, які використовують уповноважені органи державної влади 
з метою забезпечення ефективної управлінської діяльності, спрямованої на адаптацію 
бюджетної та податкової системи України до умов, що ставляться до нашої держави 
європейською спільнотою. Від того, наскільки ефективно функціонуватиме механізм 
адміністративно-правового регулювання здійснення фіскальної політики в Україні 
в умовах євроінтеграції, залежить фінансове благополуччя всієї країни та кожного 
громадянина зокрема. До найбільш характерних ознак цього механізму слід віднести 
те, що він: існує та функціонує заради конкретної мети; направлений на вирішення 
загальних завдань суспільства та держави; характеризується динамізмом, адже вима-
гає активних управлінських дій із боку законодавця; формується під впливом євро-
пейської спільноти; має специфічний об’єкт впливу.

Ключові слова: європейська інтеграція, механізм адміністративно-правового регу-
лювання, фіскальна політика.

ON THE ISSUE OF DEFINING THE CONCEPT  
OF THE MECHANISM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION  

OF THE FISCAL POLICY IN UKRAINE

Sofin Mykhailo Ihorovych,
Candidate of Juridical Sciences,  
Doctoral Student
(Research Institute of Public Law,  
Kyiv, Ukraine)

The article analyzes scientific views of scientists on the definition of such concepts as 
“mechanism” and “mechanism of administrative and legal regulation”. It is determined 
that the mechanism of legal regulation – a set of certain elements, through which the state 
exercises a legal influence on certain legal relationships with a view to their regulation and 
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ordering. It was clarified that under the fiscal policy of the state should be understood the 
whole set of legally determined measures and instruments used by the state in order to 
ensure the effective work of the budget and tax systems of Ukraine in order to develop the 
entire economy of the state as a whole. It is concluded that the mechanism of administra-
tive-legal regulation of fiscal policy in Ukraine in the conditions of European integration 
should be understood as a set of determined by the norms of administrative law means 
and tools used by the authorized bodies of state power in order to provide effective man-
agement activities aimed at adaptation of the budget and tax system of Ukraine to the con-
ditions that apply to our state by the European Community. It is noted that the financial 
well-being of the entire country in general and each citizen in particular depends on how 
effective the mechanism of administrative and legal regulation of fiscal policy implementa-
tion in Ukraine will be in the conditions of eurointegration. The most characteristic features 
of this mechanism should be attributed: exists and functions for the specific purpose; aimed 
at solving common problems of society and state; is characterized by dynamism, because it 
requires active managerial actions on the part of the legislator; formed under the influence 
of the European Community; has a specific object of influence.

Key words: European integration, mechanism of administrative-legal regulation, fiscal 
policy.

Постановка проблеми. Після обрання Україною курсу на європейську інтеграцію 
перед державою постала необхідність вирішення багатьох проблем, зокрема в еконо-
мічній сфері. Одним із важливих завдань стала адаптація фіскальної політики Украї-
ни до європейських стандартів, адже, будучи невід’ємною частиною економічного та 
торговельного співробітництва Україна – ЄС, співпраця митних і податкових органів 
відіграє важливу роль у забезпеченні сприяння зовнішній торгівлі, стабільного со-
ціально-економічного розвитку країни для підвищення добробуту населення і зміц-
нення її потенціалу та забезпечення європейських стандартів життя майбутніх поко-
лінь. Досягнути цього можна лише за допомогою податкових і митних надходжень як 
головного джерела державних доходів [1, с. 179]. Водночас забезпечення ефективної 
реалізації фіскальної політики вимагає від держави створення дієвого механізму ад-
міністративно-правового регулювання цієї сфери.

Стан дослідження. Окремі проблемні аспекти реалізації фіскальної політики 
в Україні у своїх наукових дослідженнях розглядали А.О. Бернацька, Г.М. Білецька, 
О.Я. Бойко, О.В. В’язовиченко, В.І. Коротун, А.В. Гарбиська-Руденко, Л.А. Задорож-
ня, Н.Л. Ковтунович, М.О. Лепеха, В.О. Шевчук, О.Г. Осауленко, А.М. Соколовська, 
Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов та багато інших. Однак, незважаючи 
на чималу кількість наукових розробок, у юридичній літературі фактично відсутні 
комплексні дослідження, присвячені загальнотеоретичним проблемам механізму ад-
міністративно-правового регулювання здійснення фіскальної політики в Україні.

Саме тому мета статті – визначити поняття механізму адміністративно-правового 
регулювання здійснення фіскальної політики в Україні.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж дати відповідь на основне питання пред-
ставленого наукового дослідження, слід визначитися зі змістом основних категорій, 
як-то «фіскальна політика», «механізм» і «механізм адміністративно-правового ре-
гулювання». Фіскальна політика у найбільш спрощеному розумінні – це сукупність 
заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат шляхом впливу на стан 
господарської кон’юнктури, перерозподілу національного доходу, нагромадження 
необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм [2, с. 4]. А.У. Уразов пише, 
що фіскальна політика – це податково-бюджетна політика, сутність якої полягає 
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в регулюванні ставок оподаткування та бюджетних витрат із метою забезпечення ста-
білізації економіки, підтримання макроекономічної рівноваги. У країнах із розвину-
тою ринковою економікою, підкреслює автор, саме фіскальна та монетарна політика 
є головними інструментами, за допомогою яких держава впливає на обсяги націо-
нального виробництва, рівень зайнятості та інфляції [3].

Таким чином, під фіскальною політикою держави слід розуміти всю сукупність за-
конодавчо визначених заходів та інструментів, що використовуються державою для 
забезпечення ефективної роботи бюджетної та податкової систем України з метою 
розвитку всієї економіки держави загалом. Якщо ж говорити про класичне визначен-
ня, то фіскальна політика передбачає ефективне управління податками та видатками 
держави. Погоджуючись із А.У. Уразовим, можна констатувати, що фундаментальни-
ми цілями фіскальної політики є: пом’якшення циклічних коливань економіки шля-
хом бюджетного фінансування державних витрат і регулювання ставок оподаткуван-
ня; стабілізація економіки та забезпечення сталих темпів економічного зростання; 
забезпечення ефективної зайнятості та контрольованої помірної інфляції [3]. Врахо-
вуючи важливість фіскальної політики як для держави взагалі, так і для кожного гро-
мадянина зокрема, враховуючи прагнення України до європейської інтеграції, об’єк-
тивною необхідністю є створення ефективного механізму адміністративно-правового 
регулювання такої діяльності.

Великий тлумачний словник сучасної української мови розкриває термін «меха-
нізм» у декількох значеннях, а саме: 1) механізм – це пристрій, що передає або пере-
творює рух; 2) механізм – це внутрішня будова, система чого-небудь; 3) механізм – це 
сукупність станів і процесів, із яких складається певне фізичне, хімічне та інше яви-
ще [4, c. 398]. Із погляду філософії, «механізм» – це система рухів або подій, а також 
пристрій або пристосування, в якому або за допомогою якого відбуваються ці рухи, 
що визначаються законами природи. Механізмом у філософії називають також при-
чино-механічну картину світу на противагу теологічній або віталістичній. Механіс-
тичною називають картину світу, яка відображає Всесвіт у вигляді світової машини. 
Як зазначав свого часу відомий німецький філософ Кант, не поклавши в основу меха-
нізм природи як гіпотезу дослідження, не можна отримати ніякого справжнього пі-
знання природи, навіть взагалі ніякої строго точної науки [5, с. 266-267; 6]. Погоджу-
ючись із О.В. Радченко, відзначимо, що механізму як такому мають бути обов’язково 
притаманні такі ознаки: є продуктом організованої діяльності; має мету або функцію; 
містить послідовність дій, певний вид руху; передбачає переважно однобічний вплив 
із чітко визначеним вектором впливу; має суб’єкт і об’єкт; характеризується жорстким 
взаємозв’язком, усталеністю процесу, правил взаємодії; його функціонування в ідеа-
лі націлене на автоматизм; його побудова має структурно-функціональний характер; 
має ознаки відкритої або закритої системи [7, с. 10]. Тож будь-який механізм – це сукуп-
ність елементів, які взаємодіють між собою заради досягнення єдиної спільної мети.

Поняття «механізм» використовується у багатьох сферах суспільного життя. Що ж 
стосується юридичної сфери, то вказана категорія найбільш активно почала вживати-
ся в юридичній науці на початку 2000-х рр. У цьому контексті слід відзначити думку 
К.В. Шундікова, який вказує, що використання методологічного потенціалу поняття 
«механізм» у юридичній науці загалом виявилося продуктивним, оскільки дало змогу 
просунутися на шляху пізнання інструментальної специфіки досліджуваних об’єктів. 
Поряд із цим часто характеристика того чи іншого явища як механізму використову-
ється як щось самозрозуміле, тобто як формально-логічний прийом, не завжди забез-
печуючи відповідний методологічний нахил дослідження. Поняття, утворені вико-
ристанням правознавцями родової абстракції «механізм», переважно відображають 
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масштабні регулятивні системи, юридичні макроконструкції, що вміщують значний 
обсяг як юридичних явищ, так і феноменів за межами правової форми [8, с. 12-21].

Тож що таке механізм правового регулювання? Н.Н. Крестовська та Л.Г. Матвєєва 
пропонують під механізмом правового регулювання розуміти функціонуючу як єди-
не ціле систему правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулю-
вання суспільних відносин [9, с. 384]. Ю.А. Ведєрніков та А.В. Папірна пишуть, що 
механізм правового регулювання – це взята в сукупності система правових засобів, за 
допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин. За допомо-
гою цієї системи правових засобів, способів і форм нормативність права переводить-
ся у впорядкованість суспільних відносин, задовольняються інтереси суб’єктів права, 
встановлюється і забезпечується правопорядок [10]. Основними ознаками механізму 
правового регулювання, на думку вчених, є те, що він: 1) є частиною механізму соці-
ального регулювання; 2) об’єднує всі явища правової дійсності: а) засоби (норми пра-
ва, суб’єктивні права й обов’язки, рішення судів та ін., об’єктивовані у правових ак-
тах); б) способи (дозвіл, зобов’язання, заборони); в) форми (дотримання, виконання, 
використання, застосування); 3) це взаємопов’язана та взаємодіюча система; 4) є ди-
намічною частиною правової системи суспільства – він призначений для приведення 
в дію необхідних елементів правової системи; 5) результатом його дії є встановлення 
правопорядку в суспільстві [10].

Розгорнуте визначення поняття «механізм правового регулювання» пропонує 
О.Ф. Скакун. Вчена пише, що механізм правового регулювання – процес переведення 
нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, здійснюваний суб’єкта-
ми правового регулювання за допомогою системи правових засобів, способів і форм 
з метою задоволення публічних і приватних інтересів учасників суспільних відносин, 
забезпечення правопорядку («належне» у праві стає «сущим», тобто норми права 
перетворюються на правомірну поведінку й іншу правову діяльність суб’єктів пра-
ва) [11]. Крім того, О.Ф. Скакун наводить вичерпний перелік ознак цього механізму: 
1) він є складовою частиною механізму соціального регулювання, впливає правови-
ми властивостями на політичний, економічний та інші механізми соціального регу-
лювання, переплітається з ними; 2) визначається закономірностями еволюції суспіль-
ства, рівнем розвиненості економіки, культури; 3) є складною системою, що включає 
комплекс правових засобів і форм, які перебувають у зв’язку і взаємодії; суб’єктів, ко-
трі здійснюють правове регулювання чи правову діяльність; юридично значимі ре-
зультати їхньої діяльності; 4) є динамічною частиною правової системи суспільства, 
не збігається з нею і тільки в поєднанні з механізмом правового впливу створює ці-
лісність у забезпеченні функціонування правової системи суспільства; 5) є процесом, 
що складається зі стадій, яким відповідають свої механізми дії; 6) визначає ступінь 
ефективності правового регулювання, відповідність поведінки учасників суспільних 
відносин приписам юридичних норм, їх рух до задоволення приватних і публічних 
інтересів; 7) має кінцевою метою встановлення законності та забезпечення правопо-
рядку в суспільстві [11].

Таким чином, незважаючи на різноманіття наукових поглядів, більшість вчених схо-
дяться на тому, що механізм правового регулювання – це сукупність визначених еле-
ментів, за допомогою яких держава здійснює правовий вплив на певні правовідносини 
з метою їх регулювання й упорядкування. Варто відзначити (оскільки в роботі йдеться 
про сферу реалізації фіскальної політики), що в цьому разі в основі такої діяльності 
лежать управлінські взаємовідносини, а відтак, на нашу думку, найбільш доцільно го-
ворити саме про механізм адміністративно-правового регулювання. У юридичній лі-
тературі звертається увага на те, що категорія механізму адміністративно-правового 
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регулювання є місткою і багатогранною, такою, яка допускає різні підходи і дозволяє 
розглядати її в різних аспектах. Тобто дослідження питання про механізм адміністра-
тивно-правового регулювання є системним поняттям, що включає всі правові явища, 
які справляють певний регулюючий вплив на суспільні відносини [12].

Механізм адміністративно-правового регулювання, як вважає Т.О. Коломоєць, – 
це сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулю-
вання суспільних відносин у сфері адміністративного права. У механізмі адміні-
стративно-правового регулювання прийнято виділяти органічні та функціональні 
складові частини. Органічними складниками механізму адміністративно-правово-
го регулювання слід вважати ті, що визначають суть самого явища механізму адмі-
ністративно-правового регулювання, тобто без яких не може відбуватися сам меха-
нізм. Функціональними складниками вважаються ті, що значною мірою впливають 
на механізм адміністративно-правового регулювання, що не є обов’язковими його 
елементами [13]. На переконання М.В. Макарєйка, механізм адміністративно-право-
вого регулювання – це сукупність адміністративно-правових засобів, які, впливаючи 
на управлінські відносини, організовують їх відповідно до завдань суспільства і дер-
жави. Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання 
виглядає таким чином: сам механізм є сукупністю юридичних засобів; засоби мають 
адміністративно-правовий характер; об’єктом дії виступають управлінські відносини; 
направлене на рішення задач суспільства і держави; активізує суб’єктів управлінських 
відносин, підвищує рівень їх правосвідомості, правової культури; забезпечується при-
мусовою силою держави [14, с. 27]. В.В. Коваленко зазначає, що механізм адміністра-
тивно-правового регулювання – це сукупність адміністративно-правових засобів, за 
допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі реалізації 
адміністративних зобов’язань публічної адміністрації [15].

Т.С. Гончарук вважає, що механізм адміністративно-правового регулювання – це 
система адміністративно-правових засобів (елементів), за допомогою яких здійсню-
ється правове регулювання (упорядкування) суспільних відносин у сфері держав-
ного управління. Структуру механізму адміністративного-правового регулювання 
складають адміністративно-правові норми, акти тлумачення та акти реалізації адмі-
ністративно-правових норм, адміністративно-правові відносини [16, с. 23; 17]. І.П. Го-
лосніченко вважає, що, по-перше, поняття «механізм адміністративно-правового регу-
лювання» – це категорія, яка повинна охопити усі правові засоби. По-друге, механізм 
адміністративно-правового регулювання не тільки збирає їх, але і розставляє по своїх 
місцях, внаслідок чого перед нами постають не розрізнені явища (норми, тлумачен-
ня, юридична техніка), а цілісний механізм, кожна частина якого взаємодіє з іншими, 
виконуючи свої специфічні функції. По-третє, механізм адміністративно-правового 
регулювання передбачає характеристику стадій правового впливу [18, с. 54; 19].

Висновок. Таким чином, узагальнюючи наведені вище наукові позиції, можемо 
констатувати, що механізм адміністративно-правового регулювання фіскальної полі-
тики в Україні в умовах євроінтеграції слід розуміти як сукупність визначених норма-
ми адміністративного права засобів та інструментів, які використовують уповноважені 
органи державної влади з метою забезпечення ефективної управлінської діяльності, 
спрямованої на адаптацію бюджетної та податкової системи України до умов, що став-
ляться до нашої держави європейською спільнотою. До найбільш характерних ознак 
цього механізму слід віднести те, що він: існує та функціонує заради конкретної мети; 
направлений на вирішення загальних завдань суспільства та держави; характеризуєть-
ся динамізмом, адже вимагає активних управлінських дій із боку законодавця; форму-
ється під впливом європейської спільноти; має специфічний об’єкт впливу.
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У підсумку представленого наукового дослідження зазначимо, що від того, наскіль-
ки ефективно функціонуватиме механізм адміністративно-правового регулювання 
здійснення фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції, залежить фінансо-
ве благополуччя всієї країни та кожного громадянина зокрема. Адже сьогодні курс, 
обраний нашою державою, вимагає серйозних змін, проведення яких неможливе без 
суттєвих фінансових витрат і ведення виваженої та послідовної фіскальної політики. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПОБУДОВИ НОВОЇ МОДЕЛІ  
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

У ВИМІРІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СУДОЧИНСТВА

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного 
права і процесу та митної безпеки
(Університет державної фіскальної 
служби України, м. Ірпінь,
Київська область, Україна)

У статті аналізуються передумови формування моделі вирішення спорів у сфері пу-
блічно-правових відносин з урахуванням рекомендацій Ради Європи, інших європей-
ських інституцій. Акцентується увага на останніх змінах до Кодексу адміністративно-
го судочинства України в частині приведення його норм до вимог, що ставляться до 
України задля виконання взятих на себе зобов’язань у вимірі реформування правової 
системи, зокрема сфери юстиції. Теоретико-методологічна особливість такої пробле-
матики полягає у тому, що правові стандарти будь-якої сфери не можуть розгляда-
тися відірвано від розвитку усієї правової системи, усіх її галузевих та інституційних 
елементів. Логіка дослідження формується таким чином, що, оскільки впровадження 
міжнародно-правових стандартів тісно пов’язане з особливостями національного пра-
ва, зокрема коли йдеться про стандарти адміністративного судочинства, постає необ-
хідність дослідження загалом сфери публічно-правових відносин, у якій виникають 
спори. Необачно формувати нову модель вирішення спорів у сфері публічно-право-
вих відносин засобами адміністративного судочинства в Україні, ґрунтуючись лише 
на особливостях унормування організації системи адміністративної юстиції в окремих 
розвинених країнах світу шляхом «сліпого» перенесення у вітчизняне правове поле. 
Окремо вказується на ролі компаративістських досліджень, оскільки порівняльне пра-
вознавство у сфері сучасного адміністративного права займає центральне місце у фор-
муванні національної правової системи, дає змогу уникнути багатьох помилок у про-
цесі прийняття управлінських і політичних рішень. Важливо розуміти складність 
такого процесу, коли йдеться про впровадження міжнародних стандартів, оскільки 
часто тлумачення окремих положень міжнародних актів здійснюється спрощено чи 
поверхнево. Використання аналогій у ньому призводить до розуміння певних кате-
горій як таких, що відповідають формі, а не змісту заявлених вимог, представлених 
у тому чи іншому стандарті. Відповідно це впливає на правореалізаційні процеси.

Ключові слова: спори у сфері публічно-правових відносин, адміністративне судо-
чинство, міжнародні стандарти, стандарти судочинства, публічно-правові відносини, 
публічна адміністрація.
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The article analyzes the preconditions for the formation of a model for resolving disputes 
in the field of public-legal relations taking into account the recommendations of the Council 
of Europe and other European institutions. The article focuses on the latest changes to the 
Code of Administrative Justice of Ukraine in relation to bringing its norms to the require-
ments that apply to Ukraine in order to fulfill its obligations in terms of reforming the legal 
system, including the sphere of justice. The theoretical and methodological peculiarity of 
such a problem lies in the fact that the legal standards of any sphere cannot be considered 
separated from the development of the whole legal system, all its sectoral and institutional 
elements. The logic of the study is formed in such a way that, since the introduction of in-
ternational legal standards is closely linked to the peculiarities of national law, in particular 
when it comes to standards of administrative legal proceedings, there is a need to study the 
general sphere of public-legal relations in which disputes arise. It is indecent to form a new 
model for resolving disputes in the field of public-legal relations through means of admin-
istrative legal proceedings in Ukraine, based only on the peculiarities of the regulation of 
the organization of the system of administrative justice in certain developed countries of the 
world by means of a “blind” transfer to the domestic legal field. Separately, the role of com-
parative studies is pointed out, since comparative law in the field of modern administrative 
law is central to the formation of the national legal system, it helps to avoid many mistakes 
in the process of making managerial and political decisions. At the same time, it is important 
to understand the complexity of such a process when it comes to the implementation of in-
ternational standards, because often the interpretation of certain provisions of international 
acts is simplified or superficial. The use of analogies in it leads to an understanding of certain 
categories as corresponding to the form, and not to the content of the claimed claims present-
ed in a particular standard. Accordingly, this affects the right-of-implementation processes.

Key words: disputes in the field of public-legal relations, administrative justice, interna-
tional standards, standards of legal proceedings, public-legal relations, public administration.

Актуальність і своєчасність проблематики. Запровадження міжнародних право-
вих стандартів до правової системи України вимагає доктринального тлумачення та 
визначення основних теоретико-методологічних напрямів дослідження, адже право-
ві стандарти впливають на сучасну правову доктрину, а отже, і на практику функ-
ціонування всіх державно-правових інститутів. Як наголошує професор Є.Б. Кубко, 
теоретико-методологічна особливість такої проблематики полягає у тому, що пра-
вові стандарти будь-якої сфери не можуть розглядатися відірвано від розвитку усі-
єї правової системи, усіх її галузевих та інституційних елементів. Учений виходить 
із того, що міжнародно-правові стандарти існують у певній системі правотворення, 
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правозастосування і праворозуміння, доктринальною основою є положення, що 
міжнародно-правові стандарти пов’язані з особливостями міжнародного правового 
співробітництва, а також із розвитком міжнародної правової думки та, як наслідок, 
з орієнтацією правозастосовної діяльності [1, с. 241]. Оскільки впровадження міжна-
родно-правових стандартів тісно пов’язане з особливостями національного права, 
зокрема коли йдеться про стандарти адміністративного судочинства, маємо конста-
тувати необхідність дослідження загалом сфери публічно-правових відносин, у якій 
виникають спори. Необачно було б формувати нову модель вирішення спорів у сфе-
рі публічно-правових відносин засобами адміністративного судочинства в Україні, 
ґрунтуючись лише на особливостях унормування організації системи адміністратив-
ної юстиції в окремих розвинених країнах світу.

З цього приводу Я.М. Романюк слушно зауважив, що Україна тривалий час пере-
буває у стані реформування судової системи та суміжних правових інститутів, декла-
руючи реформи приведення сфери судочинства у відповідність із міжнародними, 
європейськими стандартами. Проте реалізація ініціатив реформування судової сис-
теми нерідко відповідала європейським стандартам більше за формою, ніж за зміс-
том, здійснювалася копіюванням певних частин закордонних моделей без урахуван-
ня особливостей національної правової та судової систем [2, с. 10].

Огляд останніх досліджень і публікацій. Питаннями ефективності організації та 
здійснення правосуддя в Україні з урахуванням вимог міжнародних, зокрема євро-
пейських, стандартів останнім часом займалися: В.М. Бевзенко, Є.В. Кубко, Д.В. Лу-
ченко, О.П. Рябченко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, С.В. Ківалов, Я.М. Романюк та 
ін. Однак нині констатується декларативний характер проведених реформ. Пробле-
матика формування нової моделі вирішення спорів у сфері публічно-правових від-
носин у вимірі міжнародних стандартів судочинства визнана першочерговим дер-
жавним завданням на шляху України до європейського співтовариства й укріплення 
верховенства права.

Виклад основного матеріалу. Конституційною основою для імплементації до за-
конодавства України міжнародно-правових актів слугує положення ч. 1 ст. 9 Консти-
туції України, що вказує на поповнення вітчизняного законодавства міжнародними 
договорами у разі надання їм обов’язковості Верховною Радою України [3]. Передусім 
варто приєднатися до думки О.В. Скрипнюка, який вказує на те, що права і свобо-
ди, які містяться у Європейській конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод, – це мінімальні європейські стандарти у сфері прав людини [4] зокрема 
функціонування окремої судової адміністративної юрисдикції передбачене Першим 
протоколом і протоколами 2, 4, 7, 11 Конвенції [5]. Це можна відзначити серед здобут-
ків формування вітчизняної судової системи, до якої включено адміністративні суди, 
діяльність котрих визнається достатньо ефективною.

Знаковою подією наближення моделі вітчизняного адміністративного судочинства 
до європейських стандартів стало прийняття нової редакції Кодексу адміністративно-
го судочинства України [6]. Основними новелами КАС України є визначення поняття 
«спір у сфері публічно-правових відносин» крізь призму змішаного суб’єктно-пред-
метного підходу та інших критеріїв щодо його ідентифікації (ст. 4). Використання 
цього поняття та конкретизація його у положеннях КАС України зумовлені форму-
ванням єдиного «судового процесу» (ст. 4) [7]. Загалом оновлено близько 80% цього 
кодексу шляхом уточнення чи розширення окремих його статей. Однак оновлення 
адміністративного процесуального законодавства – це лише перший крок до «спо-
відування європейських цінностей», оскільки, як зазначає В.К. Колпаков, відносини 
покладання на публічну адміністрацію відповідальності є похідними від відносин 
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оскарження її дій, що може здійснюватися, зокрема, у порядку позовного проваджен-
ня до адміністративного суду [8, с. 33].

Похідний характер відносин адміністративного судочинства опосередковує необ-
хідність приведення адміністративної діяльності органів публічної адміністрації до 
європейських стандартів. У зв’язку з цим прийнята Стратегія реформування держав-
ного управління України на період до 2021 р., схвалена Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р. Декларується, що вказана Стратегія 
розроблена згідно з європейськими стандартами належного адміністрування з питань 
трансформації системи органів державного управління, відповідно напрямами ре-
формування є: по-перше, підзвітність органів державного управління, що має забезпе-
чити можливість судового перегляду їх рішень, по-друге, надання адміністративних 
послуг (їх стандарти надання та гарантії щодо адміністративних процедур), професій-
ного інституту державної служби в Україні тощо. Однак вказаний напрям реформу-
вання системи державного управління, як вказується у Стратегії [9], не стосується ре-
формування адміністративного судочинства, оскільки остання інституція є частиною 
реформи судочинства, судоустрою та суміжних правових інститутів, схваленої відпо-
відною стратегією. Запровадження стандарту загальної адміністративної процедури 
з базовими гарантіями передбачає забезпечення принципів законності, встановлення 
істинних фактів, права бути почутим, права на ефективний захист прав, на одержання 
письмового рішення із зазначенням підстав його прийняття тощо. Варто розуміти, що 
досягти намічених цілей можливо лише у разі прийняття титульного закону щодо ад-
міністративних процедур, який визначив би принципи, форми, методи тощо адміні-
стративної діяльності. Поки про ефективність упорядкування такої діяльності йдеться 
лише у ст. 2 КАС України, яка визначає завдання й основні засади адміністративного 
судочинства у формі вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з метою 
ефективного (курсив – В. Т.) захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 
інтересів юридичних осіб [7]. Відповідно, загрозою автономному реформуванню та 
впровадженню міжнародних стандартів може стати (як вже це, власне, і сталося) роз-
ширення меж предмету адміністративного права, зважаючи на неоднорідність його 
відносин, захист прав, свобод та інтересів засобами адміністративного судочинства.

І тут варто вказати на важливості компаративістських досліджень, оскільки порів-
няльне правознавство у сфері сучасного адміністративного права відіграє важливу 
роль у формуванні національної правової системи, дає змогу уникнути багатьох по-
милок у процесі прийняття управлінських і політичних рішень. Важливо розуміти 
складність такого процесу, коли йдеться про впровадження міжнародних стандар-
тів, оскільки часто тлумачення окремих положень міжнародних актів здійснюється 
спрощено чи поверхнево. Використання аналогій у ньому призводить до розуміння 
певних категорій як таких, що відповідають формі, а не змісту заявлених вимог, пред-
ставлених у тому чи іншому стандарті. Це впливає на правореалізаційні процеси.

Ебергарт Шмідт-Ассманн застерігає щодо тлумачення відповідно до чинного права 
Європейських співтовариств, особливо директив ЄС, яке вже є визнаним. Воно повин-
не охоплювати все національне законодавство, а не лише закони, спеціально ухвалені 
з метою впровадження певної директиви, а також має бути обов’язковим не лише для 
суддів, а й для органів публічної адміністрації держав-членів. Все це має сенс до полі-
тики інтеграції. Проте й тут не можна не помітити деяких процесів, що викликають 
застереження. Ці застереження пов’язані з тим, що у конституційному європейсько-
му праві часто використовують дуже широкі й у цьому сенсі невизначені поняття. 
Натомість зв’язаність правом у будь-якому разі передбачає певний ступінь обґрун-
тованості. Не можна ігнорувати загрози того, що невизначені положення директив 



268

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

будуть перенесені до норм національного законодавства та спричинять формування 
дискреційних повноважень суб’єктів правозастосування [10]. Як приклад, розповсю-
дженим недоліком, як зазначає Є.Б. Кубко, виступає «підгонка» міжнародного досвіду 
під чинне національне законодавство [1, с. 245-246]. За таких умов відбувається фак-
тична підміна понять. З цього приводу існують приклади рекомендацій недоціль-
ності використання тих чи інших понять і категорій у вітчизняній правовій системі. 
Так, Д.В. Лученко, дослідивши передумови запровадження окремих положень між-
народних нормативно-правових актів у частині оскарження, вказує на недоцільність 
використання в КАС України терміна «публічна адміністрація», оскільки він не ві-
дображає поняття, що позначається цим терміном, і є буквальним перекладом ан-
гломовного й аналогічного франкомовного терміна «public administration» [11, с. 369]. 
Варто підтримати наведену позицію, оскільки КАС України містить більш вдалий 
термін «суб’єкт, що здійснює публічно-владні управлінські функції».

Загалом, ґрунтом для формування нової моделі вирішення адміністративними 
судами спорів у сфері публічно-правових відносин є реалізація чіткого і неухильно-
го дотримання принципу верховенство права. На цьому наголошує В.К. Колпаков 
[12, с. 17-18], котрий, виходячи з аналізу моніторингу адміністративного судочинства, 
зазначає, що стандартами втілення такого принципу у практичну площину є можли-
вість доступу до суду кожної особи в разі виникнення конфлікту з адміністративних 
правовідносин; незалежність судової системи та самостійність адміністративного пра-
восуддя; наявність систем спеціалізованих судів або спеціальних судових підрозділів, 
які здійснюють адміністративне судочинство; незалежність і неупередженість суду, 
створеного на підставі закону; ефективне відправлення правосуддя; наявність норма-
тивно зафіксованого особливого порядку вирішення адміністративно-правових кон-
фліктів; дотримання судовими інстанціями при розгляді справ балансу між законни-
ми інтересами всіх сторін, що забезпечує не лише невідкладний розгляд скарги, але й 
ефективну та дієву роботу державної адміністрації; право на відкритий судовий роз-
гляд (зокрема публічне проголошення рішення); ефективність судового контролю за 
актами та діями чи бездіяльністю адміністрації; забезпечення кожній із зацікавлених 
сторін права отримати копію судового рішення у їх справі, можливість ознайомитися 
з судовим рішенням, щодо якого його учасники мають законний інтерес, і забезпе-
чення доступності судового рішення, яке містить не тільки певні усталені формули 
для громадськості у вигляді публікації чи в електронній формі; дієвість рішення суду 
на підставі правової певності (якщо судом остаточно вирішено конфлікт, це рішення 
не може піддаватися сумніву); ефективність судового контролю за актами та діями 
(чи бездіяльністю) органів публічної влади; розумні строки [13].

Вказані стандарти частково впроваджені у положення КАС України. Так, основними 
новелами є: запровадження типових і зразкових справ [7], що має сприяти оператив-
ності й ефективності їх вирішення, а відтак і дотриманню принципу правової визна-
ченості, забезпеченню єдності правозастосовної практики та мінімізації навантаження 
суддів. Однак розвиток вказаних положень може слугувати поштовхом для формуван-
ня т. зв. «прецедентного права», до якого вітчизняна правова система ще не готова.

Окремо варто акцентувати увагу на впровадженні системи «Електронного суду», 
що реалізовуватиме цілу низку положень із запровадження міжнародних стандартів. 
Так, п. 15 розділу VII «Перехідні положення» КАС України позовні заяви, скарги та 
інші процесуальні документи не повинні більше реєструватися в автоматизованій 
системі документообігу. Однак суддями та загалом розробниками Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи констатується мінімальна готовність до 
використання такої платформи. Вказане ілюструється низкою звернень Вінницького 
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апеляційного суду, Вінницького окружного адміністративного суду тощо, із заува-
женнями та пропозиціями до «Проекту положень про Єдину судову інформацій-
но-телекомунікаційну систему» [14].

Наступною новелою, котру варто проаналізувати, є внесення змін до КАС України 
та встановлення спрощеного провадження, яке відповідно до ч. 2 ст. 12 КАС Укра-
їни призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких 
пріоритетним є швидке вирішення. Особливостями такого провадження є скорочен-
ня строків, що мало б слугувати, знову ж таки, на користь оперативності діяльності 
суду. Однак формулювання наведеної вище статті КАС України у спосіб «певної не-
визначеності» суттєво розширює дискрецію суду, оскільки використання в нормах 
положень на зразок «справи незначної складності», «інші справи», «справи, для яких 
є пріоритетним швидке вирішення» дає можливість вибору провадження розгляду 
тієї чи іншої справи, а відтак маніпулювання. До прикладу, ризиками варто визнати 
можливість суду відмовити у задоволенні клопотання сторони про розгляд справи 
за його присутності. Огляд практики прийняття судових рішень адміністративними 
судами дозволяє констатувати, що судді дотримуються позиції щодо розгляду справи 
без виклику сторін, навіть коли учасники спорів виявили бажання (подали клопо-
тання про участь) взяти участь у розгляді справи. Без виклику сторін розглядаються 
справи, які не завжди можна вважати малозначними, зокрема справи у спорах у сфері 
податково-правових публічних відносин, державної реєстрації, у спорах щодо оскар-
ження адміністративних актів (актів індивідуальної дії), виданих органами місцево-
го самоврядування, тощо. Вказані проблеми правореалізації стають на шляху утвер-
дження одного з найважливіших принципів судочинства – права на судовий захист, 
публічність і відкритість адміністративного судового процесу.

Варто додати, що поряд із новелами залишилися окремі положення, що використо-
вувалися раніше. Прикладом може слугувати положення ст. 283 КАС України, у якій 
досі при визначенні виду провадження (скороченого чи загальнопозовного) викори-
стано категорію «спір про право». Зокрема, ч. 4 ст. 283 КАС України передбачено, що 
суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження за заявою, коли заявлено вимогу, не 
передбачену ч. 1 цієї статті, та коли із поданих до суду матеріалів вбачається «спір про 
право». Відтак на підставі ч. 5 ст. 283 КАС України заявник може звернутися з тими ж 
вимогами до суду у загальному порядку. Однак обставини, коли спір про право від-
сутній, зі змісту положень ст. 283 КАС України встановити неможливо. До того ж, 
практика розгляду такої категорії справ у вказаний спосіб призводить здебільшого 
до повторного звернення з вимогами у порядку загального позовного провадження.

Наступним кроком до формування нової моделі вирішення спорів у сфері пу-
блічно-правових відносин є реалізація рекомендацій Ради Європи з приводу запрова-
дження альтернативних способів вирішення спорів. Серед наведених способів, зокре-
ма ст. 1 Типового закону Комісії ООН з міжнародного торгового права (ЮНСІТРАЛ) 
2002 р. щодо міжнародних комерційних погоджувальних процедур, визнається ме-
діація. Відразу варто вказати, що вказаний спосіб вирішення спорів декларується як 
позасудовий (курсив – В. Т.). Однак Проектом Закону сфера його дії розповсюджуєть-
ся, зокрема, й на адміністративні провадження [15]. Незрозумілим видається перелік 
таких проваджень, оскільки нормативно визначені лише окремі з них, зокрема про-
вадження у справах про адміністративні правопорушення (КУпАП) та провадження 
в адміністративних судах (КАС України), щодо яких сумнівним є запровадження осо-
бливого (позасудового) альтернативного провадження.

Проблеми запровадження медіації, зокрема в судовий адміністративний про-
цес, нині широко обговорюються в наукових колах і на практиці. І тут вкотре варто 
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констатувати формальність виконання рекомендацій Ради Європи, оскільки ст. 190 
КАС України вже передбачено можливість примирення сторін. Недоліком можна 
вважати нормативну невизначеність процедур примирення, контролю суду за при-
миренням, визначення обставин, які порушують права чи охоронювані законом ін-
тереси третіх осіб, відсутність стадії оцінки умов для примирення та відповідності 
їх закону чи компетенції суб’єкта владних повноважень, строки примирення (ч. 2 
ст. 190 визначено строки примирення як «час, необхідний для примирення»), підста-
ви й умови розірвання письмової згоди на примирення сторін тощо. Незрозумілим 
видається положення ч. 2 ст. 190, за яким «суд зупиняє провадження у справі на час, 
необхідний їм для примирення», та ч. 5 цієї ж статті – «затверджуючи умови прими-
рення сторін, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі». 
Ч. 6 ст. 190 КАС України визначається виключний перелік підстав винесення ухва-
ли про відмову у затвердженні умов примирення та продовження судового розгляду, 
однак огляд таких підстав (умов) дає можливість стверджувати про необхідність їх 
доповнення. Окремо слід наголосити, що в КАС України [7] не передбачено процесу-
ального статусу учасників спору при застосуванні процедури медіації. За таких обста-
вин варто більш ґрунтовно дослідити правовий статус судді адміністративного суду 
з позиції можливості реалізації повноважень на стадії примирення, з урахуванням 
забезпечення реалізації ним функції правосуддя. Одним із застережень, що є обґрун-
туванням зваженого підходу до впровадження медіації в судовий адміністративний 
процес, є питання про можливість відправлення правосуддя поза судовим провад-
женням, оскільки «нова форма» вирішення спорів у сфері публічно-правових відно-
син є альтернативною засобам адміністративного судочинства. Відзначаючи перспек-
тивність окреслених змін, зауважимо, що тільки подальші дослідження вирішення 
спорів у сфері публічно-правових відносин засобами адміністративного судочинства 
за умови дотримання системного методу їх здійснення здатні забезпечити підвищен-
ня ефективності діяльності уповноважених суб’єктів у вказаному напрямку.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Франкевич Петро,
аспірант
(Львівський університет бізнесу і права, 
м. Львів, Україна)

У статті на основі аналізу норм чинного законодавства досліджено правові засади 
адміністрування податків в умовах децентралізації в Україні. Наголошено, що право-
ві засади адміністрування податків в умовах децентралізації – це розгалужена система 
окремих положень нормативно-правових актів, які належать до механізму правово-
го регулювання як податково-бюджетної сфери, так і сфери функціонування орга-
нів місцевого самоврядування; становлять горизонтальну структуру, побудовану за 
принципом ієрархії, тобто регламентація вказаного інституту здійснюється «з верху 
до низу», від положень актів, які мають найвищу юридичну силу, до найменш значи-
мих. Наголошено, що одним із головних напрямів реформування є децентралізація 
влади, яка передбачає внесення змін до Конституції України, а також запровадження 
нової регіональної політики, направленої на розширення функцій і повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування. Визначено, що положеннями Бюджетного кодексу 
України регулюються відносини, які виникають у процесі складання, розгляду, за-
твердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за до-
триманням бюджетного законодавства, та питання відповідальності за порушення 
бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення і пога-
шення державного і місцевого боргу. З’ясовано, що Податковий кодекс України регу-
лює відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає 
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вичерпний перелік податків і зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адмі-
ністрування, платників податків і зборів, їх права й обов’язки, компетенцію контро-
люючих органів, повноваження й обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування 
податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Ключові слова: правові засади, правове регулювання, нормативно-правовий акт, 
адміністрування податків, децентралізація.

LEGAL FUNDAMENTALS OF TAX ADMINISTRATION IN TERMS  
OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE

Frankevych Petro,
Postgraduate Student
(Lviv University of Business and Law, 
Lviv, Ukraine)

In the article, based on the analysis of the norms of the current legislation, the legal prin-
ciples of tax administration in the conditions of decentralization in Ukraine are researched. 
It is emphasized that the legal principles of tax administration in the conditions of decentral-
ization are an extensive system of separate provisions of normative and legal acts that relate 
to the mechanism of legal regulation of both the fiscal sphere and the spheres of functioning 
of local self-government bodies. represent a horizontal structure, built on the principle of hi-
erarchy, that is, the regulation of this institution is carried out “from top to bottom”, from the 
provisions of acts of the highest legal force, to the least significant. It was pointed out that one 
of the main directions of reform is decentralization of power, which envisages introduction 
of amendments to the Constitution of Ukraine, as well as the introduction of a new regional 
policy aimed at expanding the functions and powers of local self-government bodies. It is 
determined that the provisions of the Budget Code of Ukraine regulate relations arising in 
the process of drafting, reviewing, approving, executing budgets, reporting on their imple-
mentation and monitoring compliance with budget laws, and issues of responsibility for vio-
lation of budget legislation, as well as determining the legal principles for the formation and 
redemption of state and local debt. It is revealed that the Tax Code of Ukraine regulates the 
relations arising in the field of collection of taxes and fees, in particular, defines an exhaus-
tive list of taxes and duties collected in Ukraine and the procedure for their administration, 
taxpayers and fees, their rights and responsibilities, competence the powers and duties of 
their officials during the administration of taxes, as well as liability for violations of tax laws.

Key words: legal framework, legal regulation, normative-legal act, administration of tax-
es, decentralization.

Постановка проблеми. Формування теоретичного уявлення про будь-які правові 
явища потребує детального аналізу тієї бази, на якій останнє ґрунтується. Цей аспект 
загалом є похідним від складної сутності самого права, що у найбільш загальних ри-
сах можна охарактеризувати як сукупність загальновизнаних правил поведінки в су-
спільстві, які мають юридичне обрамлення. Втім, окремі правові інститути, явища чи 
галузі, як, наприклад, адміністрування податків в умовах децентралізації в Україні, 
не ґрунтуються на всьому величезному масиві зазначених юридично встановлених 
регуляторних правил поведінки, а мають окрему групу правових засад. Питання пра-
вових засад має комплексний характер і торкається різних аспектів правової сфери 
нашої держави (податкової системи, територіального устрою, ієрархії органів влади, 
повноважень органів місцевого самоврядування тощо), через що не має чітко визначе-
ної лінії конкретних нормативно-правових актів, які б його регулювали.
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Стан дослідження. Окремі проблемні питання щодо адміністрування податків 
в Україні у своїх наукових дослідженнях розглядали: А.О. Селіванов, Т.О. Процен-
ко, Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.Я. Князькова, Л.К. Сергієнко, В.П. Хо-
мутенко, І.С. Луценко, А.В. Хомутенко, О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова 
та багато інших. Однак, незважаючи на чималу кількість наукових розробок, фактич-
но поза увагою вчених залишилося питання правових засад адміністрування податків 
в умовах децентралізації в Україні, що можна вважати суттєвою прогалиною як на 
теоретичному, так і на практичному рівнях.

Саме тому мета статті – визначити та розглянути правові засади адміністрування 
податків в умовах децентралізації в Україні.

Виклад основного матеріалу. Починаючи виклад основного матеріалу, відзначи-
мо, що під правовими засадами адміністрування податків в умовах децентралізації 
слід розуміти систему положень різних нормативно-правових актів (міжнародних до-
кументів, національного законодавства, підзаконної бази, нормативних актів органів 
державної влади тощо), які тією чи іншою мірою регламентують специфіку функціо-
нування інституту адміністрування податків під впливом децентралізаційних проце-
сів. Необхідно також наголосити, що правові засади адміністрування податків в умо-
вах децентралізації становлять горизонтальну структуру, побудовану за принципом 
ієрархії. Тобто регламент вказаного інституту здійснюється «з верху до низу», від по-
ложень актів, що мають найвищу юридичну силу, до найменш значимих. Відзначи-
мо, що першу групу, так би мовити «кістяк» правових засад, становлять положення 
міжнародно-правових документів. Відповідно до чинного законодавства міжнародні 
документи, ратифіковані в установленому законом порядку, є частиною національ-
ного законодавства, а їх норми мають пріоритет. Так, наприклад, якщо міжнародним 
договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено 
інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 
застосовуються правила міжнародного договору [1; 2].

Першим та одним із найбільш важливих міжнародних документів у межах питання 
адміністрування податків за умов децентралізації в Україні постає Європейська хар-
тія місцевого самоврядування від 1985 р. У документі встановлено, що місцеве само-
врядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах 
закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою публічних справ, 
під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення. Це право здійснюється 
радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі 
прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконав-
чі органи. Це положення жодним чином не заважає використанню зборів громадян, 
референдумів чи будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяєть-
ся законом [3]. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне пра-
во вільно вирішувати будь-яке питання, що не вилучене зі сфери їхньої компетенції 
і вирішення якого не доручене жодному іншому органу. Окрім того, Повноваження, 
котрими наділяються органи місцевого самоврядування, мають бути повними і ви-
ключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або 
регіональним органом, якщо це не передбачене законом [3].

Важливою саме для інституту адміністрування податків за умов децентралізації є 
ст. 9 Хартії, яка регулює питання фінансових ресурсів органів місцевого самовряду-
вання. У ній зазначено, що органи місцевого самоврядування мають право в рамках 
національної економічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими 
вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. Частина фінансових 
ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків 
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і зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону. Фі-
нансові системи, що складають підґрунтя ресурсів органів місцевого самоврядуван-
ня, мають диверсифікований і гнучкий характер і повинні забезпечувати можливість 
приводити наявні ресурси, наскільки це практично можливо, у відповідність до ре-
ального зростання вартості виконуваних ними завдань. Для цілей здійснення позик 
інвестиційного капіталу органи місцевого самоврядування мають доступ до націо-
нального ринку капіталу в межах закону [3].

Важливі положення щодо питання адміністрування податків в умовах децентралі-
зації в Україні та підвищення ролі місцевих органів у цьому процесі містяться в тако-
му міжнародному документі, як Декларація про принципи міського самоврядуван-
ня в державах-членах Співдружності від 1994 р. Передусім у декларації встановлено 
економічні основи міського самоврядування. Ст. 4 міжнародного документа зазначає, 
що законодавство про місцеве самоврядування має встановлювати права територіаль-
них громад на матеріально-фінансові ресурси, достатні для самостійного здійснен-
ня органами місцевого самоврядування покладених на них функцій і повноважень. 
Територіальне співтовариство було б доцільно визнати суб’єктом, що здійснює во-
лодіння, користування, розпорядження власністю відповідної території (муніципаль-
ною, комунальною), наділити його можливістю самостійно і через органи місцевого 
самоврядування розпоряджатися матеріально-фінансовими ресурсами. Органи міс-
цевого самоврядування мають право на матеріально-фінансові ресурси, які повинні 
бути відповідні їх повноваженням, в т. ч. бути достатніми для забезпечення держав-
них соціальних стандартів для населення. Держава забезпечує відповідність ресурсів 
повноваженням місцевого самоврядування, встановлених законодавством [4]. Пред-
ставницький орган місцевого самоврядування самостійно приймає місцевий бюджет. 
Самостійність місцевого бюджету гарантується: державною підтримкою розвитку ви-
робничої сфери шляхом податкової, інвестиційної та кредитної політики, наявністю 
власних бюджетних доходів і достатнім рівнем закріплених доходів; правом органів 
місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів; за-
бороною на вилучення вільних залишків коштів місцевого бюджету; відшкодуванням 
збитків, завданих державними органами й органами місцевого самоврядування іншо-
го рівня; стабільністю економічного законодавства [4].

На сучасному етапі розвитку нашої держави ключовою правовою засадою адміні-
стрування податків у контексті децентралізації є Угода про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 2014 р. Метою Угоди є на-
ближення національних стандартів життя до європейського рівня, що можливо лише 
за рахунок проведення ґрунтовних реформ і тісної співпраці. Так, одним із головних 
напрямів реформування є децентралізація влади, що передбачає внесення змін до 
Конституції України, а також запровадження нової регіональної політики, направ-
леної на розширення функцій і повноважень органів місцевого самоврядування [5].

Угода також передбачає зміни безпосередньо у податковій сфері, зокрема щодо пи-
тань адміністрування податків. У Главі 3 документа з цього приводу вказується, що 
співробітництво в галузі управління державними фінансами спрямовується на забез-
печення розвитку бюджетної політики і надійних систем внутрішнього контролю та 
зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних стандартах, а також відповідають 
основоположним принципам підзвітності, прозорості, економності, ефективності та 
результативності. Сторони Угоди також посилюють і зміцнюють співробітництво, 
спрямоване на вдосконалення і розвиток податкової системи та податкових органів 
України, зокрема посилення потужностей збору і контролю, з окремим наголосом 



275

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

на процедурах відшкодування ПДВ для уникнення накопичення заборгованості, 
забезпечення ефективного збору податків і посилення боротьби з податковим шах-
райством, а також ухиленням від сплати податків. Сторони намагаються покращува-
ти співробітництво й обмін досвідом у боротьбі з податковим шахрайством, зокрема 
з «карусельним шахрайством» [5].

Велика кількість правових засад адміністрування податків у контексті децентралі-
зації в Україні міститься на національному рівні, де головний документ – Конститу-
ція. Передусім цей нормативний акт встановлює особливості територіальної будови 
та структуру влади держави. Зокрема, в Основному Законі зазначається, що України 
є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Вона 
є унітарною державою, через що її територія в межах існуючого кордону є цілісною 
і недоторканною. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на зако-
нодавчу, виконавчу та судову [1].

Крім того, Конституція визначає повноваження найвищих органів державної влади. 
Наприклад, ст. 116 встановлено, що Кабінет Міністрів України забезпечує проведен-
ня фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, а також виконує цілий 
ряд інших повноважень [1]. Розділом ХІ Конституції встановлюється правовий статус 
місцевого самоврядування, а також його роль у податковій сфері. Так, місцеве само-
врядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єд-
нання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати 
питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Для забезпечення 
свого фінансового сектору органи місцевого самоврядування затверджують бюджети 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання, 
встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону [1]. Таким чином, слід 
пам’ятати, що Конституція України – основоположний закон нашої держави, де вста-
новлюються найбільш важливі моменти правової системи. Деталізуються та втілюють-
ся у життя положення Основного Закону в нормах інших законодавчих актів.

У сфері адміністрування податків за умов децентралізації відразу після Консти-
туції слід виділити два кодифіковані законодавчих акти – Бюджетний і Податковий 
кодекси України. Положеннями першого регулюються відносини, що виникають 
у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про 
їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання від-
повідальності за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються право-
ві засади утворення та погашення державного і місцевого боргу. Бюджетний кодекс 
також встановлює, які податки, обов’язкові збори та платежі становлять безпосеред-
нє джерело місцевих бюджетів [6]. Іншими словами, цей нормативний акт визначає 
об’єкти адміністрування.

Податковий кодекс України регулює дещо інші питання – відносини, що виникають 
у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків 
і зборів, які справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків 
і зборів, їх права й обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження й 
обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність 
за порушення податкового законодавства. До того ж, Кодексом визначаються функції 
та правові основи діяльності контролюючих органів і центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику [7].

Віднесені до правових засад адміністрування податків в умовах децентралізації та 
прямо пов’язані з вищенаведеними кодифікованими актами Закони України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
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щодо реформи міжбюджетних відносин». Вказаними нормативно-правовими актами 
було запроваджено цілий ряд новацій, зокрема: встановлено новий перелік податків 
і зборів місцевих органів; визначено особливості їх адміністрування; уточнено та змі-
нено термінологічну базу Кодексів; спрощено потік фінансових ресурсів на місцево-
му рівні і т. ін. [8; 9].

Правовою засадою адміністрування податків в умовах децентралізації також можна 
вважати Закон України «Про засади державної регіональної політики». Законом ви-
значено, що остання становить систему цілей, заходів, засобів та узгоджених дій цен-
тральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і їх 
посадових осіб для забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території 
України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географіч-
них, демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної та культурної самобут-
ності. Одним із головних пріоритетів регіональної політики є поліпшення фінансово-
го й економічного забезпечення регіонів, що вимагає визначення особливостей збору 
місцевих податків і підвищення ефективності наповнюваності місцевих бюджетів [10].

Варто наголосити на тому, що значну частку правових засад адміністрування по-
датків за умов децентралізації в Україні становлять підзаконні нормативно-правові 
акти. Слід навести Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Кон-
цепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні». Метою Концепції визначено встановлення напрямів, механізмів і строків 
формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, 
надання високоякісних і доступних публічних послуг, становлення інститутів пря-
мого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на 
відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад [11]. 
Одним із завдань, яке забезпечить реалізацію наведеної мети, є створення належних 
фінансових умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування 
власних і делегованих повноважень, що можливо у разі: наявності ресурсів, необхід-
них для здійснення визначених законом повноважень органів місцевого самовря-
дування; надання трансфертів із державного бюджету безпосередньо кожному міс-
цевому бюджету; визначення фінансовою основою здійснення органами місцевого 
самоврядування власних повноважень податків і зборів, пов’язаних із територією від-
повідної адміністративно-територіальної одиниці; закріплення за місцевими бюдже-
тами частини коштів, що надходять від сплати податку на прибуток новостворених 
юридичних осіб, протягом п’яти років від дати інвестування в юридичну особу [11].

Подібним до вищенаведеного, стратегічно орієнтованим нормативно-правовим 
актом підзаконного характеру є Указ Президента України «Про Стратегію сталого 
розвитку «Україна – 2020», у якому також визначено окремі моменти адміністрування 
податків в умовах децентралізації. У тексті Стратегії чітко розтлумачується сутність 
найбільш важливих для інституту адміністрування податків в умовах децентралізації 
реформ. Наприклад, із приводу децентралізації у тексті документа зазначено, що ме-
тою реформи має стати побудова прозорої системи державного управління, створен-
ня професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності. Резуль-
татом впровадження реформи має стати створення ефективної, прозорої, відкритої 
та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформацій-
но-комунікативних технологій (е-урядування), здатної виробляти і реалізовувати ці-
лісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне ре-
агування на внутрішні та зовнішні виклики. Метою політики у сфері децентралізації 
є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності 
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місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організа-
ції влади в Україні, реалізація повною мірою положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності та фінансової самодостат-
ності місцевого самоврядування. Пріоритетом в управлінні публічними фінансами 
має стати підвищення прозорості й ефективності їх розподілу та витрачання. Процес 
здійснення державних закупівель повинен стати максимально прозорим і враховува-
ти загальні принципи конкуренції. Корупційна складова частина під час здійснення 
державних закупівель має бути ліквідована [12].

Висновок. Отже, розгляд правових засад адміністрування податків у контексті де-
централізації в Україні дав можливість встановити, що це розгалужена система ок-
ремих положень нормативно-правових актів, які належать до механізму правового 
регулювання як податково-бюджетної сфери, так і сфери функціонування органів 
місцевого самоврядування. Розбіжності їх правової природи та юридичної сили доз-
воляють виділити ці положення у численних актах національного законодавства, під-
законної нормативної бази та у міжнародних документах.
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ДОСВІД КРАЇН – ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
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ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
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кандидат юридичних наук, докторант
(Науково-дослідний інститут 
публічного права, м. Київ, Україна)

У статті проаналізовано досвід країн – членів Європейського Союзу у розроблен-
ні та застосування критеріїв ефективної оцінки діяльності прокуратури, наводиться 
досвід Португалії у реалізації європейських стандартів у сфері оцінки ефективності 
діяльності прокуратури. З’ясовано, що у країнах Європейського Союзу використову-
ються різноманітні кількісні та якісні критерії, зокрема: співробітник демонструє лі-
дерські якості; управління справами та процесами; стратегічне планування; кризовий 
менеджмент; управління змінами та комунікації з громадськістю та ЗМІ. Визначено, 
що оцінка роботи прокурорів відповідно до європейських норм і принципів прово-
диться через регулярні проміжки часу на основі адекватних, об’єктивних і встанов-
лених критеріїв, із використанням належної та справедливої процедури. Наголоше-
но, що підвищення кваліфікації прокурорів ґрунтується на об’єктивних факторах, 
зокрема на професійній кваліфікації, здібностях, чесності та досвіді. Зроблено такі 
висновки: якість та ефективність функціонування існуючої зараз моделі оцінювання 
ефективності діяльності прокурорів перестали задовольняти очікування українсько-
го суспільства; оцінювання ефективності роботи – це інструмент аналізу діяльності 
організації та її працівників, його мета – забезпечити однакові стандарти, що будуть 
обов’язковими для всіх органів та установ державної служби; Консультативна місія 
Європейського Союзу, яка співпрацює з державними органами України, надала реко-
мендації щодо впровадження європейських стандартів оцінювання ефективності в ді-
яльність прокуратури України; оцінка діяльності прокурорів Португалії ґрунтується 
не тільки на кількісних показниках, а й на якісних і передбачає об’єктивну, прозору 
процедуру з правом апеляції на дії та рішення комісії з перевірки.

Ключові слова: євроінтеграція, прокуратура, оцінка ефективності роботи.

EXPERIENCE OF EU MEMBER STATES IN THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE 
VALUATION OF THE PROSECUTION SERVICE ACTIVITY

Tsyhanok Serhii Vasylovych,
Candidate of Juridical Sciences,  
Doctoral Student
(Research Institute of Public Law,  
Kyiv, Ukraine)

The article analyzes the experience of the EU member states in the development and 
application of criteria for an effective valuation of the prosecutor’s office, illustrates, for 
example, the experience of Portugal in implementing European standards in the field of 
evaluating the efficiency of the prosecutor’s office. With the further possibility of apply-
ing better experience in the development of Ukrainian legislation. It has been found that 
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various quantitative and qualitative criteria are used in the EU countries, in particular: the 
employee demonstrates leadership qualities; management of affairs and processes; strategic 
planning; crisis management; change management and communication with the public and 
the media. It has been determined that the evaluation of the work of prosecutors, in accor-
dance with European norms and principles, is conducted at regular intervals on the basis 
of adequate, objective and established criteria, using the proper and fair procedure. It was 
emphasized that the training of prosecutors is based on objective factors, in particular on 
professional qualifications, abilities, honesty and experience. The following conclusions are 
made: the quality and efficiency of the functioning of the current model of appraisal of the 
effectiveness of prosecutors’ activity ceased to meet the expectations of Ukrainian society; 
The evaluation of work efficiency is an instrument for analyzing the activities of the organi-
zation and its employees, its purpose is to provide uniform standards that will be binding 
on all civil service bodies and institutions; The EU Consultative Mission, which cooperates 
with the state authorities of Ukraine, provided recommendations on the implementation of 
European standards for the evaluation of the effectiveness of the activities of the Prosecu-
tor’s Office of Ukraine; the evaluation of the activities of Portuguese prosecutors is based 
not only on quantitative indicators, but also on qualitative, applying an objective, transpar-
ent procedure with the right of appeal and the decision of the inspection commission.

Key words: eurointegration, prosecutor’s office, estimation of work efficiency.

Вступ. Адміністративно-правові засади діяльності прокуратури постійно зазнавали 
різних змін під впливом політичних, економічних, соціальних чинників. Регіональна 
прокуратура ще не визначила чітких особливостей адміністративно-правового стату-
су, що негативно впливає на ефективність діяльності та погіршує рівень довіри гро-
мадян до прокурорів. Україна на шляху до євроінтеграції з цією метою проводить 
низку судових та адміністративних реформ, проте врахування зарубіжного, насам-
перед європейського, досвіду є незначним, через що виникає гостра необхідність 
в аналізі зарубіжного досвіду щодо визначення адміністративно-правового статусу 
регіональної прокуратури з метою перейняття дієвих чинників діяльності зарубіжної 
прокурорської системи національною [1, c. 133].

Постановка завдання. Мета статті полягає в тому, щоб на основі теорії права, тео-
рії адміністративного права, думок щодо цієї проблематики вчених-правників, чин-
ного європейського й українського законодавства з’ясувати зміст ефективної оцінки 
діяльності прокуратури Україні.

Виклад основних положень. Україна тривалий час перебуває у стані рефор-
мування судової системи та суміжних правових інститутів, декларуючи реформи 
приведення сфери судочинства у відповідність до міжнародних, європейських 
стандартів. У цьому напрямку були й значні позитивні зрушення. Згадаймо хоча б 
відмову на початку 2000-х рр. від інституту процесуального нагляду вищих судів 
над дотриманням законності судами нижчих інстанцій і суттєве оновлення норм 
процесуальних кодексів. Проте варто визнати, що реалізація ініціатив реформу-
вання судової системи нерідко відповідала європейським стандартам більше за 
формою, ніж за змістом, здійснювалася копіюванням певних частин закордонних 
моделей без урахування особливостей національної правової та судової систем 
України. Зазначене призвело до того, що якість та ефективність функціонування 
існуючої зараз моделі судової системи перестали задовольняти очікування україн-
ського суспільства. Отже, сфера судоустрою потребує глибинного реформування, 
й ми маємо історичний шанс для його проведення та побудови якісно нової моделі 
судової системи України [2].
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Подальший процес реформування й оптимізації системи органів прокуратури 
України та її функцій повинен мати системний, комплексний і науково обґрунтова-
ний характер. Прокуратура має залишатися тим важелем, який персоніфікуватиме 
правоохоронну систему держави. Впровадження позитивного зарубіжного досвіду 
має бути спрямоване на створення більш ефективного механізму функціонуван-
ня системи органів прокуратури України, реалізації її функцій і завдань, зокрема й 
у сфері здійснення адміністративних процедур [3, с. 52].

Оцінювання ефективності роботи – це інструмент аналізу діяльності організації та 
її працівників. Його мета – забезпечити однакові стандарти, що будуть обов’язковими 
для всіх органів та установ державної служби. Ефективна система оцінювання діяль-
ності державних органів має допомогти їм подолати системні проблеми, що негативно 
впливають на якість обслуговування громадян. Ефективне індивідуальне оцінювання 
роботи працівників, з одного боку, має зменшити кількість випадків незадовільного 
виконання службових обов’язків, а з іншого – сприятиме підвищенню мотивації та 
професійного рівня працівників. І, навпаки, відсутність відповідних стандартів упо-
вільнює весь процес реформування [4].

Тому зрозуміло, що Консультативна місія ЄС, яка співпрацює з державними ор-
ганами України, надала рекомендації щодо впровадження європейських стандартів 
оцінювання ефективності в діяльність прокуратури України.

На конференції, що проходила в Одесі 24 січня 2019 р., було прийнято рішення 
про запуск пілотного проекту щодо використання в діяльності прокуратури сформо-
ваних кількісних і якісних критеріїв оцінки, які стануть основою загальнонаціональ-
ної системи. Ефективна система оцінка діяльності прокурорів не може базуватися 
виключно на кількості справ, у яких виносяться обвинувальні вироки, або вартості 
активів, повернутих до державного бюджету, – заявив керівник департаменту вер-
ховенства права КМЄС Фабіан Ловенберґ і продовжив: «Це призводить до того, що 
прокурори шукають шляхи отримати легкі справи або справи, де фігурують велику 
суми, які збільшать їхні шанси на підвищення. Справи бувають різної складності, тож 
чесна система оцінювання повинна це відображати через встановлення об’єктивних 
і прозорих критеріїв оцінки діяльності прокурора» [5].

У країнах ЄС використовуються різноманітні кількісні та якісні критерії, зокрема: 
співробітник демонструє лідерські якості; управління справами та процесами; стра-
тегічне планування; кризовий менеджмент; управління змінами та комунікації з гро-
мадськістю та ЗМІ. Кінцевою метою пілотного проекту є створення сучасного, ви-
сокоякісного українського підходу оцінки діяльності, заснованої на найсучасніших 
дослідженнях менеджменту та професійної поведінки.

Консультативна рада європейських прокурорів (КРЄП), заснована Комітетом міні-
стрів ЄС у 2005 р., визначила найбільш помітні тенденції щодо статусу, завдань і дій 
прокуратури. У цьому контексті Комітет міністрів у січні 2014 р. [6] доручив КРЄП 
прийняти довідковий документ про європейські норми і принципи, що стосуються 
прокурорів. Для виконання цього завдання КРЄП розробила Європейські нормиі 
принципи, які стосуються прокурорів [7].

Оцінка роботи прокурорів відповідно Європейських норм і принципів проводить-
ся через регулярні проміжки часу на основі адекватних, об’єктивних і встановлених 
критеріїв, використовує належну та справедливу процедуру. Після оцінки їх діяльно-
сті прокурори мають доступ до результатів, що стосуються їх оцінки, а також мають 
право подавати зауваження та, за необхідності, на правову компенсацію. Підвищення 
кваліфікації прокурорів ґрунтується на об’єктивних факторах, зокрема на професій-
ній кваліфікації, здібностях, чесності та досвіді.
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Яка ж процедура оцінки ефективності діяльності прокурорів діє в європейських 
країнах? Цікавий приклад оцінки ефективності діяльності прокурорів має Португа-
лія. Детальний аналіз її нормативно-правових актів дає змогу виділити такі етапи та 
критерії оцінки ефективності діяльності прокурорів.

Окружні прокурори та заступники районних прокурорів – періодично їх діяльність 
оцінюються за функціональними якостями та професіоналізмом. Ці перевірки мають 
формальний характер (вони визначаються на щорічній Вищій Раді Прокуратури, яка 
на основі заздалегідь визначених об’єктивних критеріїв визначає, хто із прокурорів 
підлягає перевірці) і проводяться приблизно кожні 6 років щодо кожного прокурора.

Для проведення таких перевірок діє група, що складається з 15 інспекторів, кожен 
із яких є співробітником Державної прокуратури. Внаслідок перевірки ефективність 
роботи співробітника Державної прокуратури оцінюється згідно з його/її заслугами, 
повинна відповідати одній із оцінок: «Дуже добре», «Добре з відзнакою», «Добре», 
«Досить» і «Недостатньо». Ця оцінка важлива для кар’єрного зростання прокурорів, 
будь то переміщення або просування по службі. Оцінка «Недостатньо» має на увазі 
відсторонення від посади відповідного прокурора та проведення розслідування щодо 
того, чи є ця особа придатною для посади.

Усі критерії для оцінки державних прокурорів, а також визначення ступеня функ-
ціональної продуктивності, що відповідає кожній вищезгаданій класифікації, викла-
дені у «Статуті Прокуратури» і в «Правилах про інспекції Прокуратури» [8] і вони, 
звичайно ж, публічні.

Після завершення перевірки діяльності державного обвинувача інспектор складає 
звіт, у якому він/вона безпосередньо визначає роботу, виконану прокурором, діяль-
ність якого перевіряється і пропонує оцінку. Такий звіт спочатку надається тільки 
прокурору, діяльність якого перевіряється і який потім має можливість, якщо він/
вона бажає, відповісти протягом 15 днів.

Після закінчення цього терміну, якщо прокурор дав відповідь, інспектор може ви-
словити свої зауваження, але не повинен посилатися на нові факти, несприятливі для 
відповідного прокурора (відповідний прокурор повинен бути проінформований про 
такі зауваження), а потім передає всю інспекційну процедуру до Вищої ради державної 
прокуратури. Однак, якщо прокурор не надає відповідь, що підлягає перевірці, інспек-
тор негайно передає інспекційний процес до Вищої ради Державної прокуратури.

Усі документи разом із висновком розглядаються на засіданні Дисциплінарної сек-
ції з Вищої Ради Прокуратури, котра виносить письмове і мотивоване рішення, що 
дає оцінку прокурору (така оцінка не обов’язково збігається з оцінкою, запропонова-
ної інспектором). Якщо прокурор не згоден з оцінкою, наданою йому/їй, що він/вона 
може реагувати, подавши апеляцію на пленарне засідання Вищої Ради Прокуратури, 
а потім подати апеляцію на рішення Вищої Ради Прокуратури у Вищий адміністра-
тивний суд.

Таким чином, проведений аналіз досвіду країн-членів ЄС, а саме Португалії дає 
змогу дійти таких висновків:

– якість і функціонування існуючої зараз моделі оцінювання ефективності діяль-
ності прокурорів перестали задовольняти очікування українського суспільства;

– оцінювання ефективності роботи – це інструмент аналізу діяльності організації 
та її працівників, його мета – забезпечити однакові стандарти, що будуть обов’язкови-
ми для всіх органів та установ державної служби;

– Консультативна місія ЄС, яка співпрацює з державними органами України, нада-
ла рекомендації щодо впровадження європейських стандартів оцінювання ефектив-
ності у діяльність прокуратури України;
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– оцінка діяльності прокурорів Португалії ґрунтується не тільки на кількісних по-
казниках, а й на якісних, застосовуючи об’єктивну, прозору процедуру з правом апе-
ляції на дії та рішення комісії з перевірки.
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У статті досліджено виникнення і розвиток професійної деформації працівників 
Національної поліції України, що зумовлені сукупністю особистісних, мікросистем-
них, макросистемних детермінант. Синтезовано методологічні і прагматичні підходи 
до визначення і класифікації детермінант професійної деформації працівників полі-
ції. Визначено роль та місце дефектів моральної та правової свідомості як складників 
професійної культури працівників поліції у розвитку професійної деформації, ок-
реслено детермінанти зазначених відхилень у механізмі соціалізації. З’ясовано, що 
професійна деформація (як складний соціальний феномен) зумовлена комплексом 
адміністративних, організаційних, соціальних, політичних, моральних причин, се-
ред яких наявні явища, викликані розвитком процесів демократизації і відкритості 
в суспільстві: багатопартійність, плюралізм думок, децентралізація і демонополізація 
влади в державі тощо. Доведено, що необхідною умовою підвищення авторитету по-
ліції є обов’язкове дотримання основних принципів формування суспільної думки 
про діяльність Національної поліції України, яке забезпечується: реальним зміцнен-
ням правопорядку, уважним ставленням до громадян і ефективністю захисту їх прав 
і законних інтересів, пріоритетністю для працівників поліції у взаєминах із громадя-
нами ідеї соціального партнерства і співробітництва, здійсненням єдиної інформа-
ційної політики, заснованої на об’єктивності, оперативності, регулярності, а також 
відкритості інформації про діяльність поліції, науково обґрунтованим підходом до 
організації і своєчасного коригування діяльності з формування суспільної думки, ви-
знанням керівництвом поліції громадської думки одним із важливих критеріїв оцінки 
роботи цих органів. Зроблено висновок, що професійна деформація є іманентною 
властивістю професійної діяльності працівників Національної поліції України, роз-
виток якої пропорційний досвіду і стажу практичної роботи. У такому значенні це 
явище непереборне, тому його профілактика можлива лише в аспекті формування 
у працівників допустимої межі, за якою починається моральна деградація особисто-
сті, протиправний характер поведінки. 

Ключові слова: детермінанти, деформація, протидія злочинам, злочини у сфері 
службової діяльності, працівники Національної поліції України.
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The article investigates the emergence and development of professional deformation of 
the employees of the National Police of Ukraine, which are caused by a set of personal, mi-
crosystem, macrosystem determinants. Methodological and pragmatic approaches to the 
definition and classification of determinants of professional deformation of police officers 
are synthesized. The role and place of defects of moral and legal consciousness as com-
ponents of the professional culture of police officers in the development of professional 
deformation are determined, the determinants of these deviations in the mechanism of so-
cialization are outlined. It was found out that professional deformation, as a complex so-
cial phenomenon, is caused by a whole complex of administrative, organizational, social, 
political, moral reasons, among which – and the phenomena caused by the development 
of processes of democratization and openness in society: multiparty system, pluralism of 
thoughts, decentralization and demonopolization power in the state, etc. It is proved that 
the essential prerequisite for increasing the authority of the police is the mandatory obser-
vance of the basic principles of forming a public opinion on the activities of the National Po-
lice of Ukraine, which is ensured by: a real strengthening of the rule of law; careful attitude 
towards citizens and the effectiveness of protecting their rights and legitimate interests; the 
priority for police officers in their relations with citizens of the idea of social partnership and 
cooperation; the implementation of a unified information policy based on the objectivity, 
efficiency, regularity, as well as openness of information on the activities of the police; sci-
entifically grounded, systematic approach to organization and timely correction of activity 
on formation of public opinion; The recognition by the public opinion police is one of the 
important criteria for assessing the work of these bodies. It is concluded that professional 
deformation is an immanent property of professional activity of employees of the National 
Police of Ukraine, whose development is proportional to the experience and experience of 
practical work. In this sense, this phenomenon is irresistible, and its prevention is possible 
only in terms of the formation of the permissible limit on the employees, on which begins 
the moral degradation of the individual, the wrongful nature of behavior.

Key words: determinants, deformation, counteraction to crimes, crimes in the sphere of 
official activity, employees of the National Police of Ukraine.

Постановка проблеми. Соціально-політичні, економічні та правові процеси, що 
відбуваються на перехідному етапі розвитку української держави, супроводжуються 
суперечностями в багатьох сферах суспільного життя. Зважаючи на те, що конститу-
ційно задекларовано статус нашої держави як правової, соціальної, то на шляху утвер-
дження верховенства права, розбудови повноцінного громадянського суспільства 
однією з пріоритетних проблем є забезпечення захисту прав та законних інтересів 
людини і громадянина. Її вирішення покладається безпосередньо на правоохоронні 
органи як складник виконавчої влади держави. Працівникам цих органів суспільство 
виявляє велику довіру і сподівання, прагнучи бачити в них не лише тих, хто стоїть на 
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сторожі закону, тобто фахівців високої кваліфікації, а й активних і авторитетних спів-
вітчизників, які з почуттям громадянської відповідальності виконують свій службо-
вий обов’язок і є патріотами Батьківщини. Безумовно, для досягнення цього ще тре-
ба чимало зробити, тому успішна реалізація розпочатої правової реформи в Україні 
пов’язана зі значними змінами у функціонуванні системи органів Національної по-
ліції України, що дозволить підвищити рівень правосвідомості та професіоналізму її 
працівників, позитивно вплине на поліпшення іміджу цих органів у суспільстві. Сьо-
годення вимагає не лише нового юридичного мислення, а й формування цілковито 
іншого типу правоохоронця, який не лише суворо дотримується принципів законно-
сті, а й добре орієнтується і діє в сучасному правовому просторі.

Здійснюючи правоохоронну діяльність, працівники Національної поліції реалізу-
ють основне своє завдання – забезпечують захист життя, здоров’я, прав і свобод гро-
мадян, безпосереднім чином взаємодіючи з населенням. Одним зі способів вираження 
цієї взаємодії є право, в нормах якого проявляється політика протидії злочинності, кри-
мінальна політика як її складник, визначення особливостей правоохоронної і судової 
практики, компетенції і сфери діяльності правоохоронних органів, напрацювання ін-
струментарію боротьби зі злочинністю, шляхів її превенції. Правоохоронна діяльність 
(як утілення правової реальності) насичена соціально-психологічними явищами. Це й 
правова психологія спільнот і груп, і психологія особистості, яка живе та діє у цій групі, 
і система її взаємовідносин із правом. Тому переважна частина проблем правоохоронної 
діяльності може бути вирішена лише в сукупності правового і соціальних контекстів.

Питання протидії службовим злочинам в органах внутрішніх справ розглядали 
П.П. Андрушко, М.І. Ануфрієв, О.Ф. Бантишев, А.В. Галахова, О.Ф. Гіда, Є.В. Додін, 
О.О. Дудоров, А.Ф. Зелінський, В.Ф. Кириченко, М.І. Мельник, С.І. Ніколаюк, Г.В. Про-
копович, М.М. Семендяй, О.Ю. Хабло, М.І. Хавронюк та ін. Основні підходи до визна-
чення професійної деформації працівників правоохоронних органів проаналізовано 
Е.А. Айроян, Н.В. Вітрук, А.К. Глазичевим, О.М. Ігнатовим, З.Р. Кісіль, Р.А. Кузнецо-
вим, O.A. Мартиненком, В.С. Медвєдєвим, О.С. Новаковим, С.А. Шалгуновою та ін. 
Водночас багато важливих питань досі залишаються спірними, а деякі з них не розв’я-
зані взагалі, зокрема в юридичній науці і практиці не досліджено механізм впливу 
детермінант на розвиток професійної деформації працівників Національної поліції.

Реалізацію державної політики у сфері національної безпеки, боротьби зі злочин-
ністю та запобігання корупції покладено на правоохоронні органи, зокрема ново-
створену Національну поліцію України. Президент України та Уряд неодноразово 
наголошували на необхідності консолідації зусиль усіх гілок та інституцій влади, гро-
мадськості, освітян і науковців щодо реформування органів правопорядку, які мають 
стати не лише ефективним інструментом протидії криміналітету, а й забезпечувати 
безумовне дотримання законності, недопущення порушень прав і свобод громадян 
та службової дисципліни.

У процесі професіоналізації особа набуває не тільки набір специфічних умінь і на-
вичок, але й особливе почуття причетності до цінностей, поглядів, правил поведінки, 
притаманних носіям певної професії, вирізняючи їх серед решти суспільства в певну 
корпоративну групу. Поступово працівник поліції все більше «входить у роль», тому 
рано чи пізно настає такий момент, коли він вже не може відокремити себе від про-
фесії, а ототожнення себе з нею стає одним із найбільш важливих кроків у процесі са-
мовизначення особистості. Однак тривале займання однією і тією ж діяльністю може 
ускладнитися надмірним розвитком окремих якостей, тому відбувається переоцінка 
особистісного змісту професії, розвиваються такі властивості, як агресивність, підоз-
рілість, надмірна амбіційність, апатія, черствість до людської біди, необґрунтована 
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зарозумілість і захоплення владою, хибне розуміння почуття обов’язку, формуються 
жорсткі професійні установки та ін. [1, с. 5].

Виникнення і розвиток професійної деформації працівників поліції зумовлені су-
купністю різноманітних детермінант: особистісних, мікросистемних, макросистемних.

Аналіз наукової літератури [1-3] та особисті дослідження [4] дають можливість виокре-
мити групу факторів, пов’язаних із непоміркованим входженням особистості в профе-
сійну роль, розвитком особистісних особливостей, що впливають на процес професіона-
лізації і спричиняють виникнення професійної деформації працівників поліції:

1) наявність визначених професійно значущих якостей, наприклад, рішучість 
у поєднанні із заниженим самоконтролем і низьким рівнем критичності може розви-
нутися в надмірну впевненість у безпомилковості своїх дій і виявитися в переоцінці 
свого професійного досвіду. Розвинені вольові риси як професійно значуща власти-
вість працівника поліції можуть трансформуватися в надмірну жорстокість, нетерпи-
мість стосовно колег, членів сім’ї та оточення;

2) неадекватно високі особистісні очікування. У цьому разі спеціаліст майже завж-
ди не вдоволений власними результатами, тому позбавлений можливості розслабити-
ся і відчути, що робота зроблена ним добре. Не відчуваючи обмежень, у межах яких 
необхідно працювати, він не може сформулювати точні критерії оцінювання своєї 
праці й успіху, з одного боку, і особистих зусиль – з іншого, що заважає йому діяти 
залежно від своїх можливостей. Крім того, надмірна захопленість працею свідчить, 
що, виконуючи її, правоохоронець стає вельми чутливим до всього, що кидає тінь на 
його професійну компетентність і є рівноцінним сумніву в його особистісній цінно-
сті, тому й сприймається ним як загроза і спричиняє стан стресу;

3) випереджувальне формування трудових умінь і навичок щодо професійно значи-
мих якостей особистості, наприклад, наявність відмінних професійних знань у юриста 
не унеможливлює його зневажливого ставлення до вимог чинного законодавства;

4) недостатня професійна підготовленість, що не забезпечує противаг для вико-
ристання незаконних методів діяльності. Ці працівники поліції, як правило, вельми 
чутливі до провокацій, схильні до насилля, використовуючи будь-який привід для 
демонстрації своєї влади;

5) неадекватні професійні установки, наприклад, уявлення про те, що розуміння 
норм права працівником поліції є більш компетентним, ніж розуміння цих же норм 
іншим суб’єктом правовідносин. За наявності таких властивостей особистості, як ри-
гідність і схильність до невиважених вчинків, ця установка може перерости у свідому 
переконаність у правильності ухвалення будь-яких рішень і вчинюваних дій і при-
звести до помилок у вирішенні професійних завдань. Ще одна установка працівників 
поліції – сприйняття подій, що відбуваються, як можливих соціальних аномалій чи 
порушень закону. Поєднуючись із підвищеною імпульсивністю, вона може сприяти 
формуванню некритичності мислення та його звинувачувальному ухилу;

6) деякі особисті зміни, викликані процесом професіональної адаптації працівни-
ків поліції. Період професійної адаптації є одним із найбільш сприятливих до виник-
нення передумов професійної деформації, а деякі особливості перебігу цього періоду 
можуть призводити до розвитку і поглиблення професійної деформації.

Негативні прояви у поведінці працівника поліції, які свідчать про розвиток у нього 
професійної деформації, такі: незрозуміла безглузда впертість, відсутність ефекту від 
переконання; надмірно швидка зміна настрою, захоплень, нестійка поведінка, постій-
ні явно легковажні вчинки; часті сварки, конфлікти з товаришами, близькими; не-
вмотивована грубість, злобливість, суперечки чи надмірна улесливість, піддатливість; 
прагнення звернути на себе увагу будь-яким чином, демонстративність, істерична 
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поведінка, виражений егоїзм, егоцентризм чи самознищення; постійна пригніченість, 
неадекватна лякливість, думки про самогубство; неадекватність поведінки, навіть на 
шкоду собі, незрозумілі вчинки; виражена невпорядкованість, неорганізованість пове-
дінки чи гіпертрофований педантизм; цинізм, розв’язність, безтактність, бравування 
своєю розбещеністю чи, навпаки, гіпертрофована сором’язливість або неадекватний 
страх стосовно протилежної статі; жорсткі установки стосовно людей, звинувачуваль-
ний ухил у словах і діях [5, с. 179].

Саме ці якості у структурі особистості працівника поліції можуть сприяти розвит-
ку професійної деформації, що виявляється в наявності таких ознак, як черствість до 
людської біди, правовий нігілізм, самовиправдання порушень службових норм інтер-
есами і цілями боротьби зі злочинністю, зловживання владою, використання службо-
вого становища в особистих цілях, зниження самоконтролю і вимогливості до себе, 
інші поведінкові прояви, які тягнуть за собою небажані оцінки оточення і суперечать 
професійній етиці.

Відповідно до класифікації професій Є.О. Клімова, професійна діяльність праців-
ників поліції належить до категорії «людина – людина» [6, с. 214]. Представники цьо-
го напряму діяльності, як зазначає автор, мають справу із соціальними системами, 
співтовариствами і людьми різного віку. Водночас службова діяльність у підрозділах 
поліції має і свої характерні ознаки. Так, виконання посадових обов’язків пов’язане 
з підвищеною відповідальністю працівників за свої дії. Несення служби часто відбува-
ється в ситуаціях із непередбачуваними наслідками, характеризується недостатньою 
визначеністю рольових функцій, психічними і фізичними перевантаженнями, необ-
хідністю спілкування з різноманітним контингентом громадян, що вимагає від пра-
воохоронця рішучих дій і здатності ризикувати. Ці специфічні особливості профе-
сійної діяльності значно впливають на особистісні характеристики її представників 
і можуть спричиняти у працівників поліції професійну деформацію.

За результатами досліджень виявлено, що з набуттям професійного досвіду і досяг-
ненням усе більш високих рівнів професіоналізму в працівників Національної поліції 
відбуваються такі особистісні зміни:

1) переоцінка самосвідомості в бік посилення критичності до власної особи. Так, 
спеціалісти низьких рівнів професіоналізму вважають, що «вони знають майже все», 
спеціалісти середнього рівня – «знають багато, але чогось все ж таки не знають», а про-
фесіонали високого рівня впевнені, що «багато чого ще не знають»;

2) підсилюються риси професійної недовірливості й упередженості, з’являються 
жорсткі професійні установки. Такого ґатунку особисті якості починають домінувати 
в процесі вирішення службових завдань і ситуацій повсякденного життя, а об’єктивна 
реальність сприймається професіоналом через призму професійних інтересів;

3) у професіоналів високого рівня посилюються проблеми з міжособистісним 
спілкуванням, що зумовлено перенесенням професійної ролі у сферу особистісного 
життя [1, с. 202].

Таким чином, об’єктивні потреби Національної поліції України актуалізують про-
блеми, пов’язані із забезпеченням наукового підходу до організації служби в право-
охоронних органах. Можна мати великий обсяг інформації, але через відсутність 
знань чи технічних засобів не вміти її обробляти; можна мати за штатним розписом 
великий управлінський колектив, але за умови низького професіоналізму його складу 
не забезпечувати реалізацію повноважень органу управління. Тому виявлені сутнісні 
професійно-особистісні характеристики в структурі професіоналізму особистості і ді-
яльності суб’єкта професійної діяльності доцільно використовувати як для ефектив-
ної організації відбору і розстановки кадрів, так і під час внутрішньо-організаційних 
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переміщень, роботи з резервом, професійної підготовки працівників і в інших напрям-
ках організаційної роботи. Зміна мотивації і ставлення до змісту праці, підвищення 
рівня професіоналізму працівників є одним із вирішальних факторів підвищення 
ефективності управління в органах Національної поліції. Це особливо актуально сьо-
годні, в умовах реформування держави і суспільства.

До групи мікросистемних належать позаорганізаційні і внутрішньоорганізаційні 
детермінанти, зумовлені специфікою діяльності правоохоронної системи в цілому і ді-
яльністю конкретного структурного підрозділу Національної поліції зокрема, а також 
відображають увесь спектр проблем управління і наукової організації праці в поліції.

Аналіз наукової літератури і власні дослідження дозволили нам виділити такі мі-
кросистемні детермінанти, зумовлені специфікою правоохоронної діяльності в під-
розділах органів поліції, як детальна правова регламентація та нормативний характер 
діяльності в підрозділах поліції; наявність владних повноважень, постійна реалізація 
яких може призвести до надмірного і необґрунтованого їх використання; підвищена 
відповідальність за характер і результати своєї діяльності, які викликають у працівни-
ків міліції стан напруження і тривоги; психічні та фізичні перевантаження; фактор 
екстремальності (ризик, постійне очікування небезпеки, непередбачуваність подій, 
висока емоційна насиченість службової діяльності за умов дефіциту позитивних вра-
жень), що призводить до величезної втрати психологічної енергії і фізичних сил та 
емоційного виснаження; фактор, який визначається суб’єктом професійної діяльно-
сті; корпоративність, зумовлена жорсткою ієрархічністю і авторитарністю всередині 
органів внутрішніх справ та їх ізоляцією від суспільства; організаційний фактор; ад-
міністративно-управлінський фактор.

Окрему увагу привертають злочини, вчинені щодо членів родин поліцейських, що 
викликано надмірним психофізіологічним навантаженням, перебуванням у стресо-
вих ситуаціях, необхідністю виконувати свої службові обов’язки в неробочий час та 
низкою інших негативних аспектів, пов’язаних із виконанням службових обов’язків, 
що безпосередньо впливає на психоемоційний стан працівників, у якому вони про-
довжують перебувати й поза службою.

Під час перебування на службі в поліції на працівників постійно впливає велика 
кількість стрес-факторів. Американські вчені провели дослідження таких факторів, 
виокремивши їх 144 різновиди та класифікувавши від найбільш до найменш критич-
них. Серед найбільш впливових виокремлено такі: смерть товариша по службі під час 
виконання службових обов’язків; позбавлення життя людини при виконанні службо-
вих обов’язків, ведення вогню на ураження; самогубство товариша по службі; каліцтво 
або травмування товариша; загибель маленьких дітей; численність людських жертв; 
затримання злочинця; участь в операціях щодо звільнення заручників та ведення пе-
реговорів зі злочинцями; операції підрозділів спеціального призначення, коли існує 
реальна загроза життю; факти корупції, хабарництва чи протиправних дій із боку 
поліцейських; відсторонення від служби та загроза звільнення [7, с. 21-28].

Дослідження О.А. Мартиненка виявило найбільш типові стресові чинники для 
працівників поліції, серед яких: дефіцит часу, складність оперативної обстановки, 
непередбачуваність подій, високий ступінь відповідальності, дезорганізація соціаль-
ної сфери, відсутність повноцінного відпочинку, недостатність професійного досві-
ду, ненадійність технічних засобів захисту, часті ненормовані добові чергування, об-
ставини, пов’язані з загрозою для життя, неможливість виконання функціональних 
обов’язків у повному обсязі.

У результаті аналізу значно більшого масиву стрес-факторів та об’єднання їх у гру-
пи було з’ясовано, що перше місце посідають стресові ситуації, які належать саме до 
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блоку сімейних та особистих проблем, а також викликані стосунками з колегами на 
роботі [8, с. 317].

Наслідком сильного й тривалого стану стресу, в якому опиняється працівник полі-
ції, є погіршення його емоційного та фізичного стану. За високої інтенсивності стресу 
закономірним є розвиток підозрілості, депресії, схильності до самогубства та інших 
негативних проявів, які позначаються і на членах родини – дружинах та дітях.

Водночас члени родини працівника поліції також мають чимало «претензій» до 
чоловіка (батька, сина) через його службу. Їх бентежить систематична відсутність удо-
ма, навіть у вихідні та святкові дні, примарна можливість планування сімейних справ, 
систематична роздратованість, нервозність, недостатнє приділення уваги у вирішен-
ні побутових проблем через брак вільного часу та чимало інших фактів, викликаних 
особливостями служби чоловіка/дружини в поліції.

У таких ситуаціях часто потенційні жертви злочину (у сфері побутових відносин – 
у 65%) унаслідок зазначених вище причин, а також свого характеру, потреб, доміну-
вальних мотивів поведінки нерідко провокують винного [9]. Незадоволеність соціаль-
но-економічним статусом члена родини – працівника поліції, соціальні, матеріальні, 
побутові труднощі, які є характерними для сучасних родин працівників поліції, по-
силюють конфліктність у родинах, у міжособистісному спілкуванні, вирішення яких 
нерідко здійснюються протиправними насильницькими засобами.

До джерел професійної деформації, що спричиняють учинення злочинів у сфері 
службової діяльності, що вчиняються працівниками Національної поліції, слід від-
нести: формально-бюрократичні методи керівництва (зарозумілість, брутальність, 
чванливість, бездушне ставлення до підлеглих) (58,3% опитаних); «втому» від вико-
нання службових обов’язків, що породжує байдужість до інтересів служби (52,3%); 
пріоритетну орієнтацію в колективі на «антицінності» (наприклад, додатковий заро-
біток понад усе) (49,6%); попускання порушень службової дисципліни й фактів не-
виконання службового обов’язку (45,7%); формування подвійної моралі (для «своїх» 
і «чужих») (35,6%); грубі порушення Правил дорожнього руху, що не викликані служ-
бовою необхідністю, дисципліни, а також побутове пияцтво (32,9%); формування ат-
мосфери кругової поруки (35,6%); нерозбірливість у засобах («щоб досягти мети – всі 
засоби гарні») (32,1%); формалізм в оформленні документації (34,7%); культивування 
керівництвом нашіптування й виказування (29,3%); психологічно конфліктну атмос-
феру в колективі як постійну норму службових відносин (14,4%); психологічну мен-
шовартість окремих працівників через невміння адаптуватися до морального кліма-
ту, небажання наслідувати традиції і дотримуватись поведінкових норм службового 
колективу (11,4%) [4, с. 164].

У результаті дослідження проблеми детермінації насильницьких злочинів, учине-
них працівниками Національної поліції в сімейно-побутових відносинах, О.М. Ігна-
тов зазначив, що головну роль у детермінації цих злочинів відіграють сімейні 
конфлікти, що виникають на підставі невдоволення близьких родичів соціально-е-
кономічним статусом працівника поліції, перевантаженість та ненормованість ро-
бочого часу, конфліктно-змістовний характер службової діяльності, наявність суб-
культури (масове зловживання алкоголем, використання жаргону та ненормативної 
лексики); наявність фактичної можливості застосування табельної вогнепальної 
зброї та спецзасобів [10, с. 179-188].

Крім мікросистемних детермінант, на розвиток професійної деформації особи-
стості працівника поліції суттєво впливають детермінанти, зумовлені специфікою 
правоохоронної діяльності, які ми зараховуємо до групи макросистемних. Проблеми 
професіоналізації, зокрема розвитку професійної деформації цих працівників, тісно 
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пов’язані з інформаційною роботою, спрямованою на формування правової культури 
як населення, так і самих працівників. Результати соціологічних опитувань засвідчу-
ють, що в суспільній думці є усталене уявлення про низький рівень моральності та 
загальну корумпованість правоохоронних органів, домінування у працівників мер-
кантильних інтересів, зрощування з кримінальним світом. На жаль, негативні факти 
такої діяльності працівників поліції не врівноважуються позитивними оцінками до-
сягнень у протидії злочинності, а це істотно впливає на морально-психологічний стан 
усієї правоохоронної системи.

Необхідною умовою підвищення авторитету поліції є обов’язкове дотримання 
основних принципів формування суспільної думки про діяльність Національної 
поліції України, яке забезпечується: реальним зміцненням правопорядку; уважним 
ставленням до громадян і ефективністю захисту їх прав і законних інтересів; прі-
оритетністю для працівників поліції у взаєминах з громадянами ідеї соціального 
партнерства і співробітництва; здійсненням єдиної інформаційної політики, засно-
ваної на об’єктивності, оперативності, регулярності, а також відкритості інформації 
про діяльність поліції; науково обґрунтованим, системним підходом до організації 
і своєчасного коригування діяльності з формування суспільної думки; визнанням 
керівництвом поліції громадської думки одним із важливих критеріїв оцінки робо-
ти цих органів.

Висновки. Професійна деформація становить собою іманентну властивість про-
фесійної діяльності працівників Національної поліції України, розвиток якої пропо-
рційний досвіду і стажу практичної роботи. У цьому значенні це явище непереборне, 
його профілактика можлива лише в аспекті формування у працівників допустимої 
межі, за якою починається моральна деградація особистості, протиправний харак-
тер поведінки. Як складний соціальний феномен професійна деформація зумовлена 
цілим комплексом адміністративних, організаційних, соціальних, політичних, мо-
ральних причин, серед яких явища, викликані розвитком процесів демократизації 
і відкритості в суспільстві: багатопартійність, плюралізм думок, децентралізація і де-
монополізація влади в державі і т. ін. Органи внутрішніх справ, довгий час виступа-
ючи органічним складником командно-адміністративної системи, сьогодні зазнають 
корінних змін цієї системи, часто «поділяють» її помилки і недоліки.
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У статті схарактеризовано причини та умови, що сприяють вчиненню групового 
порушення громадського порядку. Визначено роль детермінант вчинення вказаних 
злочинів та запропоновано шляхи усунення причинного комплексу вказаної групи 
злочинів. Наголошено, що детермінанти злочинної поведінки молодіжних угрупо-
вань вміщують комплекс причин, які призводять до вчинення злочинів, пов’язаних 
із груповим порушенням громадського порядку. Визначено, що індивідуально-пси-
хологічні чинники – це внутрішні, індивідуальні схильності окремого індивіда до 
впливів, що мають місце в натовпі та спричиняють його агресивну протиправну по-
ведінку. З’ясовано, що узагальнення поглядів сучасних науковців та аналіз слідчої 
практики діяльності працівників МВС України дають змогу визначити такі групи 
чинників, що зумовлюють процес формування і розвитку масової стихійної пове-
дінки, що призводить до групових порушень громадського порядку: соціальні, соці-
ально-психологічні та індивідуально-психологічні. Зроблено висновок, що вчинен-
ня злочинів молоддю сьогодні пов’язано з несприятливими умовами їх формування 
та розвитку, недоліками виховання дітей сім’ями та навчальними закладами, недо-
статньою організацією дозвілля, недоліками в діяльності суб’єктів запобігання зло-
чинам серед неповнолітніх. У генезисі протиправної поведінки молоді чітко про-
стежується негативний вплив окремих ознак, що характеризують особистість особи: 
низький культурний і освітній рівень, низька правосвідомість, агресивність, шкід-
ливі звички, неврівноваженість тощо. Головні причини й умови вчинення групових 
порушень громадського порядку є тотожними з детермінантами дорослої злочин-
ності, мають певну специфіку, пов’язану з віковими, психологічними, статевими 
особливостями молоді.

Ключові слова: соціально-психологічні фактори, детермінація злочинності, кри-
мінологічне поняття «причини злочинності».
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The article provides a description of the causes and conditions, which contributes to the 
commission of a group violation of public order. The role of determinants was determined. It is 
emphasized that the determinants of criminal behavior of youth groups include a complex of 
reasons that lead to the commission of crimes connected with a group violation of public order. 
It is determined that individual psychological factors are internal, individual inclinations of 
an individual to the influences taking place in the crowd and causing his aggressive unlawful 
behavior. It is shown that the generalization of the views of modern scientists and the analysis 
of the investigative practices of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine employees make it 
possible to determine the following groups of factors that determine the process of formation 
and development of mass elemental behavior, which leads to group violations of social order: 
social, socio- psychological It is concluded that the commission of crimes to the youth today is 
connected with unfavorable conditions of their formation and development; disadvantages of 
raising children’s families and educational institutions; lack of leisure facilities; disadvantages 
in the activities of preventing juvenile offenders. In the genesis of the unlawful behavior of 
young people there is clearly a negative impact of certain features that characterize a person’s 
personality: low cultural and educational level; low legal awareness; aggressiveness; Bad Hab-
its; imbalance and so on. The main reasons and conditions for committing group violations of 
public order are identical with the determinants of adult crime, they have a certain specificity 
related to age, psychological, and sexual characteristics of young people.

Key words: social and psychological factors, crime determination, criminological con-
cept of the causes of crime.

Постановка проблеми. Ситуація, що сьогодні складається в країні, зумовлена не-
стабільністю суспільних відносин, економічними та соціально-політичними процеса-
ми, значним сплеском злочинності, що накладає певний відбиток на стан боротьби зі 
злочинністю в цілому і її окремими видами. З одного боку, в період демократичних 
перетворень у суспільстві стають характерними явища масового характеру, зокрема 
проведення різних мітингів, демонстрацій на підтримку здійснюваних перетворень. 
Разом із цими позитивними соціальними явищами набувають поширеності і явища 
масового характеру, що носять негативні відтінки і заподіюють шкоду громадському 
порядку і громадській безпеці в цілому.

Ускладнення соціально-політичної ситуації в країні час від часу викликає зростан-
ня суспільного невдоволення, що виражається у порушеннях громадського порядку 
та тягне за собою тяжкі наслідки. З урахуванням інтенсивності розвитку суспільства, 
що виникла у зв’язку з наявністю вказаних проблем, вирішити які на дійсному рівні 
не завжди можливо, слід очікувати ескалації таких злочинів як групових порушень 
громадського порядку. Сьогодні національні проблеми належать до найбільш го-
стрих і болючих, що представляють у реаліях сьогодення реальну загрозу для прове-
дених у ньому кардинальних перетворень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо кримінально-право-
вої протидії хуліганству, порушенням громадського порядку розглядалися у роботах 
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таких українських учених, як В.І. Борисов, І.М. Даньшин, В.Т. Дзюба, В.П. Ємельянов, 
А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, О.М. Костенко, Л.О. Кузнецова, В.А. Ломако, П.П. Ми-
хайленко, В.О. Навроцький, М.Л. Наклович, В.В. Налуцишин, А.В. Савченко, А.П. Ту-
зов, С.С. Яценко та інші. Однак комплексного вивчення причин та умов, що сприяють 
вчиненню злочинів, пов’язаних із груповими порушеннями громадського порядку, 
досі проведено не було.

Метою статті є з’ясування особливостей причинного комплексу, що впливають на 
вчинення групових порушень громадського порядку та визначення шляхів їх подолання.

Виклад основного матеріалу. Динаміку та структуру злочинності визначають не 
стільки традиційні причини й умови, скільки криміногенні чинники й обставини, 
що випливають із різноманітних кризових явищ, процесів, пов’язаних із новими еко-
номічними відносинами. Нині майже повсюдно відзначається зростання групових 
порушень громадського порядку.

Громадський порядок є одним із необхідних і обов’язкових компонентів нормального 
функціонування будь-якої держави. Однак страх населення перед вуличною, груповою 
злочинністю загрожує стати звичним фактором психологічного стану повсякденному 
житті. Щоб уникнути подальшого зростання напруженості в суспільстві і в цілях підви-
щення захищеності прав і інтересів законослухняних громадян дійсна система протидії, 
зокрема кримінально-правова, з груповими порушеннями громадського порядку, на наш 
погляд, потребує детального аналізу і вдосконалення. Це свідчить про те, що злочинність 
нині є реальною перешкодою на шляху до успішного поступового розвитку держави.

Як зазначає О.М. Джужі, під причинами злочинності слід розуміти соціально-пси-
хологічні обставини, які безпосередньо спричиняють злочинність і закономірним на-
слідком яких є злочин, а умови злочинності – це комплекс явищ, які впливають на зло-
чинність і є певними обставинами, що сприяють її виникненню та існуванню [1, с. 4].

А.І. Долгова виділяє окрему класифікацію детермінант злочинності за такими кри-
теріями: за рівнем дії (субординації) виділяють причини й умови загалом та окремі її 
види, залежно від особливостей конкретного злочину; за змістом – соціально-еконо-
мічні, виховні, правові, організаційно-управлінські та інші причини, причому соці-
ально-психологічні детермінанти є безпосередніми причинами злочинності [2, с. 146].

Так, Н.В. Кузнецова підкреслює, що соціально-психологічна причина злочинності 
передбачає деформації групової, індивідуальної свідомості економічного, морально-
го, сімейно-побутового характеру, які необхідно трактувати як безпосередні причини 
групової молодіжної злочинності. Деформації економічної свідомості на рівні групо-
вої й індивідуальної свідомості виявляються в певних різновидах користі, у переко-
нанні неможливості правомірними шляхами розв’язати групою або індивідуально 
проблеми забезпечення гідного рівня життя собі та своїй родині [3, с. 62].

Ми погоджуємось із думкою О.М. Джужі, Є.М. Моісеєва, В.В. Василевича про те, що зло-
чинність об’єктивно детермінована історичними умовами життя суспільства, що визначе-
ні сукупністю економічних, соціальних та ідеологічних відносин. Серед причин злочин-
ності виокремлюють психологічну, економічну та біологічну концепції [4, с. 40-41].

Слід розуміти, що детермінанти злочинної поведінки молодіжних угруповань вмі-
щують комплекс причин, які призводять до вчинення злочинів, пов’язаних із групо-
вим порушенням громадського порядку. Водночас причини молодіжної злочинності 
мають специфічний характер, а механізм дії причин та умов, що формують злочин-
ність молоді, досить складний, потребує спільного вивчення кримінологів, економіс-
тів, політологів, соціологів, психологів та інших фахівців.

Загальновідомо, що кожна людина з моменту народження перебуває у певно-
му соціальному середовищі, розвивається і виховується у різних соціальних групах. 
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Людська поведінка постійно є об’єктом соціального контролю, а моделі поведінки ви-
никають та закріплюються в спілкуванні. Особливості поведінки багато в чому зале-
жить від того, що особистість діє немовби в символічному оточенні і намагається бути 
саме такою, як від неї чекають, якою її хочуть бачити.

Соціальне життя людей приймає безліч найрізноманітніших форм. Деякі з них 
повсякденні й звичні. Інші суттєво відрізняються від того, що прийнято вважати по-
всякденною нормою. Існують форми поведінки суто індивідуалізовані, повністю або 
значно залежні від волі, бажань або потреб особистості. Але є й такі, у яких прояви 
волі, бажань і потреб окремої людини виявляються серйозно обмеженими прямим 
або опосередкованим впливом інших людей.

Варто зазначити, що урегульованість життєдіяльності людей у суспільстві, так зва-
на «нормативність поведінки», забезпечується низкою різнобічних вимог, які мають 
системний характер, соціальну спрямованість та називаються соціальними нормами. 
Людина як особистість формується під впливом системи соціальних відносин, у яку 
вона включена. Особистість – носій свідомості з індивідуально-типовою структурою 
психологічних властивостей та якостей, що вибірково ставиться до навколишньої 
дійсності та виконує визначені соціальні ролі. Поведінка особи в суспільстві визнача-
ється сукупністю соціальних норм [5].

Розглядаючи механізм поведінки за умов значного скупчення людей слід зазначи-
ти, що ці уявлення породжуються з особистого досвіду людей, оскільки кожен або 
поводився саме так, або спостерігає за поведінкою інших, перебуваючи поза зоною 
її дії. Іноді через допитливість люди приєднуються до групи, у якій розглядається й 
обговорюється якась подія. Зростаючи кількісно, заражаючись загальним настроєм 
і інтересом, вони поступово перетворюються в неорганізоване скупчення: безструк-
турне, позбавлене усвідомлюваної спільності цілей, але взаємно пов’язане подібністю 
емоційного стану чи загальним об’єктом уваги.

Варто зазначити, що найбільш сприятливим середовищем для вчинення групо-
вих порушень громадського порядку є великі стихійні, спонтанні групи осіб. Люди 
загалом і кожна окрема людина зокрема навіть коли не відчуває психічного тиску 
з боку інших, а тільки сприймає поведінку цих інших, «заражається» цієї поведінкою 
та починає діяти відповідно до неї. Зрозуміло, що можлива й непокора, але індивід, як 
правило, раціонально пояснює її самому собі. Без цього роз’яснення така «непокора» 
неминуче викликає внутрішнє занепокоєння, доповнюється нерідко роботою уяви 
щодо низької оцінки своєї особи іншими.

Під час об’єднання раптових груп, що складаються з осіб, що однаково поводяться, 
у досить велику групу різко зростає ймовірність проявів стихійної поведінки. Така 
поведінка може бути спрямована на вираження почуттів, оцінок і думок, що їх пере-
живають люди, або на зміну ситуації через дію. Дуже часто суб’єктом такої стихійної 
поведінки стає натовп, що легко може стати неконтрольованим.

У кримінально-правовому сенсі поведінка натовпу є груповим порушенням гро-
мадського порядку або хуліганством, що належить до злочинів проти громадської 
безпеки та моральності[6].

Слід зазначити, що психіка людини в натовпі змінюється: збільшується емоційність 
сприймання, пригнічуються раціональні засоби поведінки, підвищується навіюваність, 
пригнічується почуття відповідальності та ін. Унаслідок цього стає можливим вчинен-
ня дій і поведінка загалом, що в звичайних умовах для особистості неприйнятні.

Узагальнення поглядів сучасних науковців та аналіз слідчої практики діяльності 
працівників МВС України дають змогу визначити такі групи чинників, що зумовлю-
ють процес формування і розвитку масової стихійної поведінки, що призводить до 
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групових порушень громадського порядку: соціальні, соціально-психологічні та ін-
дивідуально-психологічні.

Соціальні (довготривалі та ситуативні) чинники є об’єктивними стосовно поведін-
ки людей, зокрема агресивної. Чинниками довготривалої дії слід вважати економічні, 
соціальні, політичні та інші умови життя в суспільстві, що формують і спонукають 
негативні соціальні настрої. Конкретні причини агресивної поведінки можуть різ-
нитися залежно від регіональної, національної, релігійної специфіки спільноти, але 
висновок про соціальне неблагополуччя як спонукальний механізм агресивності має 
універсальний характер. У тих чи інших ситуаціях пріоритет дії завжди лишається за 
довготривалими чинниками, конкретна ж причина події (ситуативний чинник) має 
сенс лише у їх контексті перших.

Ситуативним чинниками можуть стати час (пора року та година доби), місце ви-
никнення події, кількість присутніх. Незважаючи на значне різноманіття, є певні зако-
номірності впливу: масова поведінка найбільш характерна для весни та осені, неробо-
чих днів (вихідних та святкових), місцем її виникнення найчастіше є центральні площі 
населених пунктів, місця масового відпочинку та перетини транспортних артерій.

Соціально-психологічні чинники посідають важливу роль у механізмі впливу людей 
один на одного за групових порушень громадського порядку, до яких ми відносимо:

1) механізм, притягнення – привертання уваги людей до певної події, залучення їх до 
присутніх. У подальшому скупчення людей саме по собі стає самостійним могутнім сти-
мулом для зацікавленості. Дослідженнями американських психологів установлено, що до 
групи з 15 осіб, які стоять на вулиці і дивляться в певному напрямі, відразу приєднується 
приблизно 40% перехожих, причому в подальшому їх кількість швидко збільшується;

2) механізм наслідування полягає і копіюванні та відтворенні особою зразків і моде-
лей поведінки оточення. Наслідування полегшує проблему вибору та суб’єктивно на-
чебто зменшує відповідальність за можливі наслідки своїх дій, а також стає засобом 
солідаризації учасників;

3) механізм навіювання виявляється в активному психологічному впливі на людей із 
метою впровадження у свідомість певних поглядів, думок, оцінок. Навіювання най-
частіше реалізується за допомогою надання інформації певним чином (вона надхо-
дить від джерела, яке користується довірою чи авторитетом, повідомляється впевне-
но, директивно, на вираженому емоційному тлі) і є засобом згуртування учасників та 
регулює групову поведінку, спрямовує її в бажаному напрямі;

4) механізм емоційного зараження – залучення присутніх до єдиного групового на-
строю внаслідок підсвідомої схильності людини піддаватися демонстрованим пси-
хічним станам за умов безпосереднього контакту. Емоційне зараження є прадавнім 
засобом інтеграції соціальних груп, який донині можна спостерігати в хоровому співі, 
у ритуальних танках та ін. Ступінь зараження залежить від сили емоційного заря-
ду та кількості присутніх людей. У масових скупченнях у кожного індивіда є над-
лишок емоційної напруженості та підвищена сприйнятливість до емоційного стану 
іншої людини. Напруженість зумовлює готовність кожного учасника відтворювати 
цей стан: людина підсвідомо реагує на експресивні прояви та виражальні рухи, зокре-
ма голосність мови, ритм дихання, інтонації, міміку та пантоміміку, колір і вологість 
шкіри, а також такою ж мірою підсвідомо переймається ними. У масових скупченнях 
людей, де існує безпосередній контакт, взаємне стимулювання набуває кругового ха-
рактеру: А стимулює Б; Б не тільки стимулює В, але й повертає стимул А.

Зараження виконує функції інтеграції (посилює групову згуртованість, забезпечує 
психологічну єдність групи) та експресії (звільнення особи від її звичних обмежень, 
зняття емоційного напруження);
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5) механізм групової творчості – створення образів спільної уваги, що фокусують 
почуття і уявлення присутніх. Це може бути трансформація первісного об’єкта за-
цікавленості, чутки, різноманітні повідомлення тощо. Функціями механізму групо-
вої творчості є: активізувальна – спонукання до дій, регулятивна – надання поведінці 
спільної спрямованості, завдяки чому люди з часом можуть розпочати активні дії без 
жодних зовнішніх стимулів;

6) механізм групової могутності полягає у виникненні у кожного окремого учасника 
відчуття власної сили та непереможності, а тому й безкарності. За словами С. Сігелє, 
«чисельність надає всім членам натовпу відчуття їх несподіваної та надзвичайної мо-
гутності. Вони знають, що можуть безконтрольно виявляти цю могутність, її не можна 
буде ні засудити, ні покарати, ця впевненість спонукає їх скоювати вчинки, які вони 
самі пізніше засуджують, розуміючи їх несправедливість» [7, c. 56].

Індивідуально-психологічні чинники – внутрішні, індивідуальні схильності окре-
мого індивіда до впливів, що мають місце в натовпі та спричиняють його агресивну 
протиправну поведінку. До них належать деякі вікові (недостатність соціального дос-
віду у молоді, консерватизм людей похилого віку), типологічні (неврівноваженість, 
висока емоційна збудливість) і характерологічні (конформність, навіюваність, ім-
пульсивність, конфліктність, недостатня вольова регуляція поведінки) особливості, 
а також особливості інтелектуально-когнітивної сфери (низький рівень інтелектуаль-
ного розвитку, некритичність та недостатня пластичність мислення, наявність пев-
них стійких переконань і установок).

На поведінку учасників натовпу впливають також специфічні стани організму 
(стан сп’яніння та наркотичного збудження, астенізація після хвороби, втома, тривалі 
та виснажливі фізичні навантаження, перенесені психічні потрясіння) та специфічні 
індивідуальні психічні стани (фрустрація, роздратування, невдоволення тощо).

Під впливом сукупності зазначених чинників думки та почуття присутніх, їхні дії 
та вчинки набувають нової якості, починають значно різнитися від тих, що характер-
ні для повсякденного життя. У найбільш загальному вигляді психіка людини в натов-
пі змінюється так:

– збільшується емоційність сприймання того, що індивід бачить та чує. Підвищена 
емоційність пригнічує раціональні засоби поведінки, почуття починають домінувати 
над інтелектом аж до того, що людина взагалі втрачає здатність логічно міркувати 
і контролювати свою поведінку;

– підвищується навіюваність і зменшується рівень критичного ставлення до себе 
та оточення. Зменшується здатність до раціональної переробки інформації, що над-
ходить, з’являється ефект швидких перебігів уваги. Це створює сприятливе тло для 
зовнішніх впливів, зокрема за рахунок розповсюдження чуток для формування агре-
сивних установок;

– пригнічується почуття відповідальності, виникає впевненість у власній безкар-
ності («відповідати за все, що відбувається, повинні всі, а не хтось особисто»), з’явля-
ється усвідомлення власної анонімності. Зважаючи на це, стає можливим вчинення 
дій і поведінка загалом, що у звичайних умовах для особи неприйнятні.

Ступінь вираженості таких змін може бути різним: від незвичайності емоційних 
проявів до повної втрати спроможності самоконтролю, що залежить від індивідуаль-
но-психологічних особливостей конкретної людини та специфіки зібрання (його 
спрямування, кількості учасників та якісного складу, етапу розвитку подій).

Зазначені закономірності динаміки психічного стану кожного учасника натовпу 
зумовлюють спільність поведінкових реакцій, однорідність дій усіх присутніх. Тому 
на побутовому рівні про натовп говорять як про щось самостійно-цілісне та єдине: 
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«бажання натовпу», «реакція натовпу», «поведінка натовпу». Але це, безумовно, не 
означає, що суб’єктивна оцінка своєї поведінки у присутніх зовсім відсутня. Абсолют-
ної психологічної єдності, повної тотожності індивідів у масі немає і не може бути, ін-
дивідуально-психологічні особливості зберігають відносну автономію. Завжди можна 
говорити про індивідуальну поведінку людини в масі, бо залишаються індивідуаль-
ними мотиви її участі, ставлення до того, що відбувається, тому ступінь і можливості 
психологічного впливу на окремих людей завжди різняться.

Умовно причини появи групових молодіжних угрупувань, можна поділити на:
– соціальну. Підлітки виходять на вулицю, бо не мають де проводити вільний час. 

Більшість спортивних секцій – платні, підліткові клуби не фінансуються. Зростає 
кількість неблагополучних сімей, де батьки п’ють, не працюють;

– політичну. Ідеться про організовані акції залякування супротивників, оскільки 
певні політичні сили мають досить тісні зв’язки з криміналітетом і намагаються вста-
новити свій контроль за певною територією;

– кримінальну. Оскільки правоохоронні органи не достатньо і не своєчасно реагу-
ють на «незначні» правопорушення (нанесення легких тілесних ушкоджень, побутові 
конфлікти, дрібні порушення громадського порядку, п’янство та вживання нарко-
тиків), вони з часом переростають у більш тяжкі, насильницькі (групові хуліганства, 
пограбування, розбої та ін.).

Звичайно, означені причини впливають на оперативну обстановку не ізольовано, 
а сукупно. До них додаються численні правопорушення, що вчинюються учасниками 
угрупувань, що вище названі нами «нетрадиційними», – різноманітними радикаль-
но-екстремістськими групами.

Висновки. Таким чином, вчинення злочинів молоддю сьогодні пов’язане з неспри-
ятливими умовами їх формування та розвитку, недоліками виховання дітей сім’ями 
та навчальними закладами, недостатньою організацією дозвілля, недоліками в діяль-
ності суб’єктів запобігання злочинам серед неповнолітніх. У генезисі протиправної 
поведінки молоді чітко простежується негативний вплив окремих ознак, що харак-
теризують особистість особи: низький культурний і освітній рівень, низька правосві-
домість, агресивність, шкідливі звички, неврівноваженість тощо. Головні причини й 
умови вчинення групових порушень громадського порядку є тотожними з детермі-
нантами дорослої злочинності, мають певну специфіку, пов’язану з віковими, пси-
хологічними, статевими особливостями молоді. Вивчення причинного комплексу 
групової злочинності має науково-пізнавальне значення і сприяє розробленню й ор-
ганізації системи протидії злочинам у межах усієї держави, окремих регіонів, соціаль-
них груп і колективів.
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Статтю присвячено аналізу підходів до запровадження кримінального проступку 
в кримінальне законодавство України. Виокремлено три підходи до визначення за-
сад виокремлення кримінального проступку. Згідно з першим підходом, до кримі-
нальних проступків пропонується віднести адміністративні правопорушення, за які 
передбачено вживання заходів, що, з позиції ЄСПЛ, є кримінально-правовими, а та-
кож деякі злочини невеликої тяжкості. Згідно з другим підходом до кримінальних 
проступків пропонувалось віднести злочини невеликої тяжкості, за які не передба-
чено застосування покарань у вигляді позбавлення волі. Згідно з третім підходом, до 
кримінальних проступків пропонується зарахувати адміністративні делікти, які не є 
управлінськими, та більшість злочинів невеликої тяжкості. Отримано висновок, що 
третій підхід у запровадженні інституту кримінальних проступків є оптимальним.

У статті розглянуто проект закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень» № 7279-д від 20.04.2018 р., яким передбачено запро-
вадження інституту кримінального проступку. Зазначений проект закону ухвале-
но Верховною Радою України 22.11.2018 р. та повернуто із підписом від Президента 
України 19.04.2019 р. У зазначеному проекті закону за основу взято другий підхід до 
запровадження інституту кримінального проступку.

Зазначений проект закону посилює відповідальність за низку злочинів невеликої 
тяжкості. Способами посилення відповідальності є збільшення розмірів покарань 
(штрафу та позбавлення волі). Систему кримінальних проступків у проекті № 7279-д 
не узгоджено із подібними адміністративними правопорушеннями. За таких обста-
вин він суперечить засадам реформування кримінального законодавства, що перед-
бачені в Концепції реформування кримінальної юстиції.

Ключові слова: проступок, злочин, кримінальний проступок, кримінальний ко-
декс, проект закону, система діянь.
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The article is devoted to the analysis of approaches to introducing a criminal offense in 
the criminal legislation of Ukraine. There are three approaches to determining the grounds 
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for distinguishing a criminal misdemeanor. At the first approach, criminal offenses are pro-
posed to include administrative offenses, which provide for the application of measures 
that from the position of the ECtHR are criminal-law measures, as well as some crimes of 
minor gravity. In the second approach to criminal misconduct, it was suggested to include 
crimes of a minor nature for which no punishment was imposed in the form of imprison-
ment. In the third approach, administrative delusions, which are not managerial and most 
of the crimes of minor importance, are proposed to be criminal offenses. It was concluded 
that the third approach to the institution of criminal offenses is optimal.

The article deals with the draft law of Ukraine “On Amending Certain Legislative Acts 
of Ukraine on the Facilitation of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal 
Offenses” No. 7279-d dated April 20, 2018, which provides for the institution of a criminal 
offense. The said draft law was adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on 22.11.2018 
and returned with the signature of the President of Ukraine on April 19, 2019. In the said 
draft law, the second approach to the institution of a criminal offense is taken as the basis.

It is concluded that the said draft law enhances the responsibility for a number of crimes 
of a minor nature. The ways of increasing responsibility are to increase the amount of pun-
ishment (fine and imprisonment). The system of criminal misconduct in the Draft Law 
No. 7279-d is not coordinated with similar administrative offenses. In such circumstances, 
the draft law in question contradicts the principles of the reform of criminal law, which are 
envisaged in the Concept of reforming criminal justice.

Key words: misconduct, crime, criminal offense, criminal code, draft law, system of acts.

Положеннями Концепції реформування кримінальної юстиції, схваленої Рішен-
ням РНБО України від 15.02.2008 р. «Про хід реформування системи кримінальної 
юстиції та правоохоронних органів» та затвердженої Указом Президента України від 
08.04.2008 р. № 311/2008 (далі – Концепція) передбачено такий напрям реформування 
деліктного законодавства як запровадження кримінального проступку [1, с. 20-23]. Ух-
валення Верховною Радою України та повернення 19.04.2019 р. із підписом Президен-
та України проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 
правопорушень» № 7279-д від 20.04.2018 р. (далі – Проект закону 7279-д) [2], яким пе-
редбачено запровадження інституту кримінальних проступків, зумовлює необхідність 
дослідження системи кримінальних проступків, що запроваджується зазначеним за-
коном, а також необхідність порівняльного аналізу цієї системи з наявними в науці 
кримінального права теоретичними моделями цього виду кримінального діяння.

Ідеї кримінального проступку досліджували у своїх роботах Н.А. Мирошниченко, 
В.О. Навроцький [3], В.О. Тляков, О.Ю. Татаров [4], П.Л. Фріс [5, с. 166-171], М.І. Хав-
ронюк [6, с. 182-186] та інші вчені. Водночас система кримінальних проступків у кон-
тексті проекту закону 7279-д [2] залишається малодослідженою, що зумовлює актуаль-
ність теми цієї статті.

Згідно з Концепцією, основними критеріями запровадження зазначеного діяння 
мали б бути: 1) ступінь тяжкості та правові наслідки кримінально-караного діяння 
для особи, суспільства та держави; 2) практика застосування кримінального та адмі-
ністративного законодавства; 3) міжнародний досвід захисту людини, суспільства та 
держави від злочинів і проступків.

Стосовно запровадження інституту кримінальних проступків у Верховній Раді 
України перебувало декілька законопроектів із цього питання, але вони побудовані 
на суперечних засадах запровадження кримінального проступку [7-8]. Водночас уче-
ними низку ряд пропозицій про необхідність розроблення моделі нормативних ак-
тів як доктринальної передумови розвитку деліктного законодавства [9]. Наприклад, 
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слушною була пропозиція В.І. Борисова, В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна щодо розроблення 
«Концепції запровадження інституту кримінальних проступків» із метою вирішен-
ня загальних засад (місце розташування відповідних норм, форма закону про кримі-
нальні проступки, критерії розмежування видів кримінальних правопорушень, пра-
вові наслідки) запровадження цього виду діяння [10, с. 104-107; 11, с. 4-5], проте через 
швидкість змін, що вносяться в КК України, поняття «злочин» трансформовано у по-
няття «кримінальне правопорушення» з його поділом на кримінальний проступок та 
злочин, згідно з проектом закону № 7279-д, без попередньої розробки згаданих актів, 
а в деякій частині і без урахування розроблених науковцями ще до прийняття цього 
законодавчого акта теоретичних моделей інституту кримінального проступку.

Запровадження кримінального проступку має бути спрямоване на реалізацію по-
ложень п. 1 Розділу ІІ Концепції, п. п. 2 п. 2 «Плану заходів щодо реалізації Концепції 
реформування кримінальної юстиції України», затвердженого Розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 27.08.2008 р. № 1153-р., п. п. а) п. 1 Розділу ІІ Рекоменда-
цій № 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи «Стосовно спрощення кримінально-
го правосуддя». У науці до ухвалення проекту закону № 7279-д сформовано декілька 
підходів до запровадження інституту кримінального проступку.

Першим є підхід, згідно з яким основою для визначення системи кримінальних про-
ступків є адміністративні правопорушення (як управлінські, так і неуправлінські), а та-
кож митні правопорушення. Наприклад, М.І. Хавронюк, проаналізувавши деліктне за-
конодавство України, запропонував зарахувати до системи кримінальних проступків: 
1) близько 90 простих складів проступків, які передбачені КУпАП і Митним кодексом 
України; 2) близько 100 простих складів проступків, які наразі є злочинами невеликої 
тяжкості згідно з чинним КК України. При цьому вчений одним з основних доводів 
трансформації такої кількості складів адміністративних правопорушень розглядає те, 
що чинний КУпАП передбачає можливість застосування за адміністративні правопо-
рушення таких видів стягнень, як арешт у 24 випадках, виправні роботи у 13 випадках, 
громадські роботи у 17 випадках, конфіскацію у 75 випадках, штраф у великих розмі-
рах (від 1300 та до 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) у 40 випадках, 
судову юрисдикцію щодо понад 150 адміністративних проступків [6, с. 182-186].

М.І. Хавронюк під час визначення системи діянь, які необхідно трансформувати до 
кримінальних проступків, застосовано підхід виокремлення за «формальними крите-
ріями» тобто за видом заходів стягнення, які за своїм змістом та характером, з позиції 
ЄСПЛ, належать до кримінально-правових діянь [6, с. 182-186]. Водночас уважається, 
що вказаний підхід не повинен застосовуватись як «абсолютний» критерій трансфор-
мації адміністративних правопорушень та злочинів невеликої тяжкості до криміналь-
них проступків, оскільки за окремі адміністративні правопорушення передбачені 
стягнення можуть бути надмірно суворими (за умов передбачення адміністративного 
арешту) і можуть на практиці не застосовуватись, проте автоматична трансформація 
у кримінальні проступки, як уважається, призведе до надмірної криміналізації та ма-
тиме зворотній ефект (замість гуманізації кримінального законодавства відбудеться 
розширення сфери його регулювання).

Другим є підхід, за якого до кримінальних проступків пропонувалось віднести всі 
злочини, за які згідно з КК України передбачено застосування покарань, не пов’яза-
них із позбавленням волі, а також окремі адміністративні делікти. Такої думки дотри-
мувався В.О. Навроцький [3].

Третім є підхід, за якого обґрунтовується необхідність зарахування до криміналь-
них проступків більшості злочинів невеликої тяжкості та окремих небезпечних адмі-
ністративних деліктів, які не є управлінськими, відповідальність за які передбачено 
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у ст. ст. 24, 121, 122-4, 123, 140, 178, 185-1, 204-1 КУпАП [12, с. 100-123] або деяких злочи-
нів середньої тяжкості, за які передбачалось покарання у вигляді позбавлення волі до 
трьох років [5, с. 166-171]. При цьому обґрунтовується, що у кримінальні проступки 
необхідно трансформувати ті злочини невеликої тяжкості, об’єктивна сторона яких 
охоплює ознаки адміністративних, дисциплінарних або цивільних правопорушень, 
а конструкцію об’єкта проступку сформульовано так: основний безпосередній об’єкт – 
порушення певного порядку діяльності або управління (виконання цивільних зо-
бов’язань тощо), безпосередній обов’язковий додатковий об’єкт – здоров’я, психіка 
та інші об’єкти, які належать до «вертикальних суспільних відносин», тобто об’єкти 
злочинів, які належать до «природних прав» людини і порушуються опосередковано 
через інші «горизонтальні» суспільні відносини [12, с. 100-133].

Уважаємо, що останній підхід був найбільш обґрунтований та такий, що відповідає 
засадам запровадження інституту кримінального проступку передбачених у Концеп-
ції та враховує досвід правових систем держав континентальної правової сім’ї, до яких 
кримінальне законодавство України є найближчим.

Поряд із виокремленими шляхами запровадження інституту кримінального про-
ступку трапляються і зовсім протилежні погляді щодо досліджуваного поняття. 
На думку О.О. Книженко, на заваді процесу запровадження кримінального проступку 
стоять певні сумніви серед науковців, зумовлені традиційним поглядом на криміналь-
не право як на суто каральне, в якому можуть визначатися лише злочини й покарання 
за нього. Ще одним чинником, що перешкоджає запровадженню кримінального про-
ступку, на думку вченого, є неглибокий аналіз зарубіжного досвіду з цього питання, 
вивчення якого є необхідним для запровадження інституту кримінальних проступків 
[13, с. 144-147]. Із О.О. Книженко слід погодитись частково, оскільки зарубіжний досвід 
необхідно запозичувати з урахуванням особливостей дійсної правової системи. На-
приклад, у КК Франції до проступків належать діяння, за які передбачено ув’язнення 
до 10 років. Навряд чи вказаний критерій може бути прийнятним у КК України під 
час запровадженні цього виду кримінального діяння.

О.М. Шармар взагалі пропонує об’єднати адміністративні та кримінальні про-
ступки в антигромадські, що не суперечитиме національній кримінально-правовій 
доктрині [14, с. 356-363]. Указана пропозиція пропонувалась і раніше, проте такий 
підхід не повністю узгоджується з матеріальним критерієм виокремлення криміналь-
ного проступку, оскільки до вказаних діянь необхідно зараховувати не лише делікти 
у сфері громадського порядку та громадської безпеки, а й інші злочини невеликої 
тяжкості, які вчиняються у сфері певної регуляції суспільних відносин.

Після підписання 19.04.2019 р. Президентом України проекту закону № 7279-д на-
укова дискусія щодо «загальних засад» запровадження інституту кримінального про-
ступку втрачає актуальність, оскільки зазначеним проектом закону надано відповідь 
на ряд дискусійних питань.

Згідно із ч. 2 ст. 12 проекту закону № 7279-д до кримінальних проступків віднесено 
кримінальні правопорушення, за які передбачено штраф до 3 000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або інше покарання не пов’язане із позбавленням волі 
[2]. У пояснювальній записці до проекту закону № 7279-д в обґрунтування ухвалення 
цього проекту «перебільшено» доводи О.Ю. Татарова [4] та зазначено: «При цьому на 
сьогодні в загальній кількості розслідуваних злочинів тяжкі та особливо тяжкі скла-
дають четверту частину, а злочини невеликої тяжкості або середньої тяжкості, такі 
як некваліфіковані крадіжки, шахрайства (ч. 1 ст. 185, 190 КК України) та легкі тілес-
ні ушкодження (ст. 125 КК України), становлять майже 50% від усіх розслідуваних. 
Це призводить до затягування розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, 
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а також необґрунтованої тяганини при розслідуванні злочинів невеликої тяжкості» 
[15]. Далі також зазначено, що до кримінальних проступків пропонується зарахувати 
126 складів кримінальних проступків [15]. Зазначене обґрунтування суперечить кри-
теріям трансформації злочинів у кримінальні проступки, оскільки у проекті закону 
№ 7279-д запропоновано віднести до кримінальних проступків лише частину злочи-
нів невеликої тяжкості, а не всі злочини невеликої та середньої тяжкості.

Дослідження ст. ст. 1-2 Розділу І проекту свідчить, що законодавець підтримав саме 
другий підхід запровадження інституту кримінального проступку. Концептуальними 
змінами у Загальній частині КК України є запровадження замість поняття «злочин» 
поняття «кримінальне правопорушення», яке поділяється на кримінальні проступки 
та злочини. Останні ж поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Біль-
шість змін, які стосуються Загальної частини КК України, є змінами у термінології [2].

Аналіз змін до Особливої частини КК України, зокрема пп. 95-229 ст. 2 Розділу І 
проекту свідчить про запровадження більш суворих видів покарань та збільшення 
розмірів покарань, які вже закріплено у положеннях відповідних санкцій статей Осо-
бливої частини КК України. Зазначеною «пеналізацією» законодавцем, після офіцій-
ної публікації проекту буде трансформовано злочини невеликої тяжкості у нетяжкі 
злочини, що суперечить напрямам реформування кримінальної юстиції, які перед-
бачено у положеннях Концепції.

Серед прийомів такої пеналізації та часткової депеналізації у пп. 95-229 ст. 2 Розді-
лу І проекту закону можна виокремити такі: 1) додавання у 9 санкціях альтернативного 
виду основного покарання у вигляді позбавлення волі (додавання слів «…або позбав-
лення волі на той самий строк»); 2) вилучення позбавлення волі як основного альтерна-
тивного покарання (пп. 115, яким уносяться зміни до ст. 176 КК України; пп. 296, яким 
уносяться зміни до ст. 350 КК України); 3) збільшення у 94 санкціях розміру штрафу, 
що трансформує діяння, за які відповідною статтею встановлюється відповідальність, 
у нетяжкі злочини; 4) збільшення у 19 санкціях статей Особливої частини КК України 
розміру штрафу, що зберігає належність діяння, за які передбачено відповідальність 
у відповідних диспозиціях, до кримінальних проступків; 5) одночасне збільшення 
і розміру штрафу і розміру позбавлення волі (пп. 118 щодо ст. 180 КК України; пп. 144 
щодо ст. 238 КК України; пп. 163 щодо ст. 270 КК України); 6) одночасне збільшення 
розміру штрафу та зменшення розміру позбавлення волі або взагалі виключення цьо-
го виду покарання із відповідної санкції статті Особливої частини КК (пп. 119 щодо 
ст. 185 КК України; пп. 180 щодо ст. 298; пп. 18 щодо ст. 309 КК) [2].

У проекті не узгоджено систему злочинів невеликої тяжкості з адміністративними 
деліктами, які посягають на власність та громадський порядок. Дискусія започатко-
вана А.А. Піонтковським щодо існування особливого антигромадського проступку, 
які необхідно передавати на розгляд третейського суду [16, с. 67], а потім і вся нау-
кові дискусії, що існувала у радянському кримінальному праві щодо існування «ма-
лозначного злочину», «діяння, яке містить ознаки злочину» не взята до уваги. Зако-
нодавець обмежився лише викладенням у новій редакції ст. 130 КУпАП та внесенням 
термінологічних змін у декілька статей цього кодексу. Окремо слід звернути увагу на 
спірність збереження адміністративної відповідальності за водіння у стані сп’яніння 
судна (ст. 130 проекту закону № 7279-д) та трансформування цього діяння вчиненого 
під час керування транспортним засобом у кримінальний проступок (ст. 2861 проек-
ту закону № 7279-д). «Поширеність» є не єдиною властивістю, що визначає ступінь 
суспільної небезпеки діяння, тому поділ водіння у стані сп’яніння залежно від виду 
транспортного засобу на адміністративне правопорушення та кримінальний просту-
пок є помилковим.
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Отже, дослідження підходів до запровадження кримінального проступку в теорії кри-
мінального права свідчить про наявність таких трьох основних підходів. Згідно з пер-
шим підходом, до кримінальних проступків пропонується зарахувати адміністративні 
правопорушення, за які передбачено застосування заходів, що з позиції ЄСПЛ є кримі-
нально-правовими, а також деякі злочини невеликої тяжкості. Згідно з другим підходом, 
до кримінальних проступків пропонується зарахувати злочини невеликої тяжкості, за 
які не передбачено застосування покарань у вигляді позбавлення волі. Згідно з третім 
підходом, до кримінальних проступків пропонується віднести адміністративні делікти, 
які не є управлінськими, та більшість злочинів невеликої тяжкості. Отримано висновок, 
що третій підхід у запровадженні інституту кримінальних проступків є оптимальним, 
проте законодавцем у проекті закону № 7279-д запроваджено другий підхід.

Подальша дискусія щодо загальних засад запровадження кримінального проступку 
після прийняття проекту закону № 7279-д втрачає актуальність. Дослідження зазначе-
ного проекту свідчить про підвищення відповідальності за низку злочинів невеликої 
тяжкості. Систему кримінальних проступків, що буде запроваджено у зазначеному за-
кону не узгоджено із суміжними адміністративними правопорушеннями. За таких об-
ставин зазначений проект суперечить засадам реформування кримінального законо-
давства, що передбачені в абз. 7-8 преамбули Концепції реформування кримінальної 
юстиції, а також завданням цього акта. Подальшими напрямами наукових досліджень 
можуть бути системи кримінальних проступків у межах родових об’єктів криміналь-
них правопорушень, а також питання співвідношення ступеня суспільної небезпеки 
кримінальних проступків та злочинів як видів кримінального правопорушення.
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Калайда Ангеліна Василівна,
ад’юнкт кафедри поліцейського права 
(Національна академія внутрішніх 
справ, м. Київ, Україна)

У статті досліджено основні напрями міжнародного співробітництва Національної 
поліції України в ретроспективі та в умовах євроінтеграційних процесів. Доведено, 
що міжнародну співпрацю необхідно розглядати як спільну діяльність, яка існує між 
різними народами та країнами, в якій беруть участь їх представники. Міжнародну 
співпрацю Національної поліції України запропоновано визначати як спільну діяль-
ність поліцейських із представниками правоохоронного сектора інших країн, міжна-
родних організацій, а міжнародне співробітництво Національної поліції України – як 
взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав 
та міжнародними організаціями. Детально проаналізовано такий напрям міжнарод-
ного співробітництва, як співробітництво у галузі підготовки поліцейських кадрів, що 
полягає у співпраці держав в особі урядів, міністерств внутрішніх справ чи інших по-
ліцейських структур, міжнародних урядових і неурядових організацій. Визначено та 
проведено ґрунтовне дослідження таких основних напрямів міжнародного співробіт-
ництва, як міжнародне співробітництво у сфері протидії злочинності, безпосередня 
участь поліцейських у міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки, міжна-
родне співробітництво у сфері ефективної підготовки поліцейських кадрів. 
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співробітництво, протидія злочинності, міжнародні операції з підтримання миру і 
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DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION  
OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS  

OF ACTIVATION OF EURO-INTEGRATION PROCESSES

Kalaida Anhelina Vasylivna,
Adjunct at the Department of Police Law
(National Academy of Internal Affairs, 
Kyiv, Ukraine)

The article examines the main directions of international cooperation of National po-
lice of Ukraine in retrospect and in the conditions of European integration processes. It is 
proved that international cooperation must be seen as a joint activity between different peo-
ples and countries, with the participation of their representatives. International cooperation 
of the National police of Ukraine proposed to be defined as joint activities of the police with 
representatives of the law enforcement sector in other countries, international organiza-
tions, and international cooperation the National police of Ukraine – as relationships in the 
areas of police activities with the relevant authorities of other States and international orga-
nizations. Analyzed in detail such a direction of international cooperation, as cooperation in 
the field of police training, which is the cooperation of States represented by governments, 
ministries of interior or other police agencies, international governmental and non-govern-
mental organizations. Defined and conducted a thorough study of such main directions of 
international cooperation: international cooperation in the field of combating crime; direct 
involvement of police in international peacekeeping operations and security; international 
cooperation in the area of effective police training.

Key words: National Police of Ukraine, international cooperation, combating crime, in-
ternational peacekeeping and security, training, human resource of police, law enforcement.

Постановка проблеми. Будь-які реформаційні процеси, зокрема реформування 
правоохоронної системи, відбуваються з урахуванням міжнародного досвіду та за-
гальновизнаних міжнародних стандартів. Ця вимога набуває особливого значення, 
зважаючи на те, що одним із ключових напрямів діяльності Національної поліції 
України (далі – НПУ) є міжнародне співробітництво як із відповідними правоохорон-
ними органами зарубіжних країн, так і зі спеціалізованими міжнародними організа-
ціями. Останніми роками така співпраця суттєво розширилась і зазнала структурної 
перебудови, що пов’язано з ратифікацією 16 вересня 2014 року Угоди про асоціацію 
України з Європейським союзом (далі – ЄС) [10].

Викладене вище зумовлює актуальність і практичну значимість поглибленого нау-
кового дослідження основних напрямів міжнародного співробітництва НПУ в сучас-
них умовах.

Метою статті є з’ясування ролі та значення, характеристика особливостей, а також 
визначення тенденцій та основних напрямів розвитку взаємодії НПУ з міжнародни-
ми організаціями, налагодження співробітництва із закордонними правоохоронни-
ми інституціями.

Стан дослідження проблеми. Дослідженням напрямів, форм і методів міжнарод-
ного співробітництва як поліції (в минулому міліції), так і правоохоронних органів 
України в цілому, займалось багато науковців. Так, варто згадати праці О. Бандурки, 
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Ю. Битяка, М. Вербенського, О. Виноградової, В. Гаврилюка, О. Гладенка, В. Дубини, 
Є. Зозулі, О. Карпова, М. Корнієнка, І. Олійник, О. Остапенка, М. Сірант, В. Сокурен-
ка, А. Солонар, В. Шамрая та інших учених.

Не применшуючи наукових досягнень указаних науковців, варто зазначити, що 
здебільшого вони є застарілими і не враховують той факт, що сьогодні пріоритетним 
напрямом зовнішньої політики України є курс на європейську інтеграцію. У зазначе-
них умовах реалізація міжнародного співробітництва у сфері поліцейської діяльності 
зосереджена на розширенні кордонів співпраці, адаптації українського законодавства 
до вимог ЄС, а також на створенні дієвої системи забезпечення виконання поліцей-
ських функцій. Указані напрями ще не достатньо досліджені в науковій літературі, 
а тому потребують більшої уваги під час здійснення наукових пошуків.

Виклад основного матеріалу. Як ми уже зазначали вище, основною метою статті є 
визначення ролі та значення міжнародного співробітництва НПУ з міжнародними ор-
ганізаціями та правоохоронними інституціями зарубіжних країн. Задля конкретиза-
ції вказаної мети необхідно звернутись до енциклопедичних видань і з’ясувати зміст 
таких понять, як «значення» та «роль».

Як нам вдалося встановити, Великий тлумачний словник сучасної Української 
мови містить декілька пояснень указаних дефініцій. Так, слово «значення» пропону-
ється вживати для пояснення: 1) громадської, політичної, історичної і т. ін. ваги, ролі 
кого-, чого-небудь; важливості; 2) сутності чого-небудь; змісту; 3) абстрактної вели-
чини з однією характеристикою, згідно з якою вона може порівнюватись з іншими 
абстрактними величинами. Слово «роль» означає: 1) яку-небудь роботу, якесь занят-
тя, певний вияв себе в чому-небудь; 2) вплив кого-, чого-небудь на щось, чия-небудь 
участь у чомусь; 3) перен. ступінь участі, міру впливу, значення в чомусь [2].

Отже, з вищевикладеного випливає, що для того, аби з’ясувати «роль і значення 
міжнародного співробітництва НПУ», необхідно розкрити сутність і зміст такого 
співробітництва, з’ясувати його політичну та суспільну цінність, розкрити його істо-
ричну зумовленість, дослідити важливість у сучасних умовах.

З’ясування сутності міжнародного співробітництва НПУ пропонуємо розпочати 
з пояснення відповідних дефініцій.

Так, Великий тлумачний словник сучасної Української мови визначає «співпрацю» 
як «спільну з ким-небудь діяльність», а прикметник «міжнародний» визначає як такий, 
що «1) стосується до відносин між народами і країнами; 2) існує між народами, поши-
рюється на них; 3) у якому беруть участь представники різних країни, народів» [2].

Наведені вище дослівні тлумачення дозволяють нам сформулювати визначення 
такого поняття, як «міжнародна співпраця», під якою ми пропонуємо розуміти спільну 
діяльність, яка існує між народами, країнами та в якій беруть участь представники 
різних країн. Так, міжнародну співпрацю НПУ можна визначити як спільну діяльність 
із представниками правоохоронного сектора інших країн, міжнародних організацій 
або, як це зазначено в Законі України (далі – ЗУ) «Про Національну поліцію», як вза-
ємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та 
міжнародними організаціями (міжнародне співробітництво НПУ) [6].

Переходячи до розкриття генезису становлення міжнародного співробітництва 
НПУ, варто зазначити, що воно має досить тривалий період. Водночас обмежений об-
сяг цієї статті не дозволяє нам детально розкрити всі його історичні етапи. Зважаючи 
на це, пропонуємо більш детально зупинитись лише на періоді існування незалежної 
української держави.

Після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України, перед нашою дер-
жавою постало питання створення власної договірно-правової бази в різних напрямах 
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міжнародного співробітництва, зокрема у сфері кримінально-правових відносин та 
діяльності правоохоронних органів. Доволі складною проблемою, що виникла перед 
Україною, стало ставлення останньої до міжнародних угод про взаємну правову допо-
могу країнам, що входили до складу колишнього СРСР.

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що Декларація про суверенітет і Акт 
про проголошення незалежності надали Україні статус незалежної держави, яка са-
мостійно визначає і проводить свою внутрішню та зовнішню політику в усіх сферах 
життя, зокрема в економічній, політичній, соціальній і правовій [4, c. 7, 12]. Розвиток 
міжнародних зовнішньоекономічних відносин, курс на побудову відкритого демо-
кратичного суспільства, перехід до ринкових відносин, державне сприяння діловим, 
культурним і особистим контактам окреслили масштаби співпраці з міжнародними 
організаціями.

А. Солонар зазначає, що міжнародне співробітництво органів поліції базується на 
міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних орга-
нізацій, членами яких є Україна [9, с. 157]. Також автор указує, що міжнародне співро-
бітництво відбувається у відповідних формах, яких він виділяє дев’ять [9, с. 158].

Загалом, погоджуючись із цим підходом, ми все ж таки вважаємо його таким, що не 
зовсім відповідає реаліям сьогодення. Отож, у цій статті ми спробуємо обґрунтувати 
власну точку зору на диференціацію основних форм міжнародного співробітництва 
НПУ, яка враховує і специфічний характер діяльності новоствореної поліції і ті вимо-
ги та завдання, які були поставлені перед нею в умовах євроінтеграції.

Узагальнивши наукову літературу, наявну нормативну базу, а також практику ро-
боти підрозділів НПУ та міжнародних правоохоронних інституцій, ми можемо виді-
лити такі основні форми міжнародного співробітництва НПУ, як розробка, укладен-
ня міжнародних договорів та забезпечення їх виконання, виконання клопотань про 
надання правової допомоги, інформаційна взаємодія, звернення із запитами і вико-
нання таких запитів, приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою на 
державному кордоні України або за її межами [9, с. 158]. Визначені нами форми вза-
ємодії НПУ з поліцейськими органами, органами правопорядку інших держав, а та-
кож із міжнародними організаціями у своїй сукупності дозволяють вирішити одне 
з головних завдань міжнародного співробітництва (що й виділяється в категорію) – 
забезпечення правопорядку за рахунок боротьби зі злочинністю.

Зважаючи на те що у 2015 році (відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни № 641 від 02.09.2015 [7]) відбулося створення НПУ (як нового правоохоронного 
органу України) у статті зроблено спробу розглянути витоки міжнародного співро-
бітництва в контексті історичної ретроспективи ще за часів існування української мі-
ліції, зокрмеа розглянути регламентацію такої діяльності, закріпленої законом.

Так у ЗУ «Про міліцію» існувала норма, яка регулювала співробітництво у дослі-
джуваній сфері діяльності з відповідними органами інших держав і міжнародними 
організаціями (ст. 8 «Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством 
внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними 
організаціями поліції» ЗУ «Про міліцію»). У цій статті зазначалось тільки те, що така 
діяльність здійснюється відповідно до законодавства України, міжнародних договорів 
України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, чле-
ном яких є Україна [5].

Зважаючи на це, можна зробити висновок, що ЗУ «Про Національну поліцію» 
ширше регламентує окремі аспекти міжнародної діяльності такого правоохорон-
ного органу, як поліція. Оскільки в законі зазначаються конкретні форми співп-
раці поліцейських у міжнародному просторі, хоч вони і не є вичерпними, проте 
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 все-таки прослідковується розширення регламентації міжнародної діяльності саме 
в законодавчій базі.

Стаття 4 ЗУ «Про Національну поліцію» закріплює норму щодо можливості направ-
лення поліцейських до міжнародних організацій, іноземних держав як представників 
поліції з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до 
повноважень поліції, а також можливість бути залученими до участі в міжнародних 
операціях із підтримання миру і безпеки [6]. Ми вважаємо, що такій формі співробіт-
ництва слід приділити більше уваги під час проведення наукових досліджень.

У всьому вищевказаному ми й знаходимо основне значення міжнародного співро-
бітництва поліції. Проте не слід забувати також про важливі аспекти щодо міжнарод-
ного співробітництва НПУ, про які зазначає В. Сокуренко, думку якого з цього пи-
тання ми поділяємо. Згаданий науковець зазначає, що міжнародне співробітництво 
в галузі підготовки поліцейських кадрів є одним із напрямів міжнародного співро-
бітництва у сфері протидії злочинності і полягає у співпраці держав в особі урядів, 
міністерств внутрішніх справ чи інших поліцейських структур, міжнародних урядо-
вих і неурядових організацій. Крім того, «не менш важливим напрямом підвищення 
ефективності кадрового забезпечення та професійної підготовки в діяльності поліції 
є міжнародне співробітництво Національної поліції України (зокрема, закладів ви-
щої освіти зі специфічними умовами навчання) з навчальними закладами іноземних 
держав», а за результатами підготовка поліцейських кадрів у контексті міжнародно-
го співробітництва «можуть бути прийняті єдині стандарти підготовки поліцейських 
кадрів» [8, с. 13-17].

Ми вважаємо, що створення таких стандартів можливе тільки за умови налагоджен-
ня комплексної співпраці на міжнародному рівні, зокрема співпраці профільних за-
кладів із підготовки поліцейських, міністерств та відомств, що здійснюють поліцейську 
діяльність, а також таких міжнародних організацій, як ООН, Консультативна місія ЄС 
в Україні та інших. За наявності уніфікованих стандартів підготовки поліцейських 
кадрів співробітництво між поліцією різних країн вийде на абсолютно новий рівень. 
Завдяки цьому стане можливим спрощений обмін кадрами для отримання міжнарод-
ного досвіду, а також відбуватиметься вибудовування однорідної сфери поліцейської 
діяльності.

Висновки. Отже, проаналізувавши низку нормативно-правових актів та праць уче-
них щодо міжнародного співробітництва НПУ ми дійшли висновку, що міжнародне 
співробітництво відіграє вагому роль у розвитку та повсякденній діяльності поліції.

У найбільш загальному вигляді міжнародне співробітництво може бути диферен-
ційоване на три основні категорії:

До першої категорії належить міжнародне співробітництво у сфері протидії зло-
чинності, яке охоплює і міжнародне поліцейське співробітництво (що має більш вузь-
ке значення).

До другої категорії належить безпосередня участь поліцейських (як окремих спів-
робітників, так і у складі підрозділу) у міжнародних операціях із підтримання миру 
і безпеки, а також участь у діяльності міжнародних організацій, правоохоронних ор-
ганах іноземних держав, що безпосередньо закріплюється законом.

До третьої категорії належить міжнародне співробітництво у сфері ефективної під-
готовки поліцейських кадрів, що передбачає розвиток правоохоронної системи шля-
хом обміну досвіду та надання допомоги як у роботі, так і в підготовці кадрів для 
правоохоронних органів із метою створення уніфікованої системи підготовки кадрів 
та програм обміну досвідом.
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УДК 343.326

ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ 
У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Кирбят’єв Олег Олександрович, 
кандидат юридичних наук, докторант
(Національна академія внутрішніх 
справ, м. Київ, Україна)

У статті проаналізовано досвід країн пострадянського простору у сфері кримі-
нально-правової охорони професійної діяльності працівників правоохоронних ор-
ганів, надано пропозиції щодо його гармонізації із вітчизняним правотворенням та 
правозастосуванням.

Встановлено, що у більшості країн пострадянського простору сфера кримі-
нально-правової охорони професійної діяльності працівників правоохоронних 
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органів характеризується наявністю образи представника влади. Честь та гідність 
представника влади у вигляді кримінальної відповідальності за публічну образу чи 
наклеп охороняються кримінальним законом у таких країнах, як Республіка Біло-
русь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Литовська Республіка, Естонська 
Республіка, Республіка Таджикистан та Республіка Туркменістан. Непокору у певній 
обстановці визнано злочином. Враховуючи вітчизняні соціально-економічні та полі-
тичні умови, наявність ст. 185 КУпАП не завжди (а по факту майже ніколи) є гаран-
тією виконання законної вимоги поліцейського. 

Перешкоджання діяльності прокурора та невиконання його законних вимог є біль-
ше вадою, ніж досягненням казахського законодавця, оскільки під тиском наукової 
громадськості 14 жовтня 2014 року аналогічна стаття із вітчизняного кримінального 
закону була виключена. 

До того ж насильницькі злочини проти представників влади як спеціальних потер-
пілих майже повністю кореспондуються із загальними статтями про злочини проти 
життя та здоров’я людини з різницею лише у більш суворих видах та розмірах пока-
рання. Звідси виходить – якщо кримінальний закон охороняє пересічного громадя-
нина, то представник влади у зв’язку чи під час виконання професійних обов’язків 
має бути захищеним у більшій мірі, що ми тут і маємо.

Доведено, що покарання за посягання на професійну діяльність представників 
влади також має бути варіативним – від штрафу до позбавлення волі. До санкцій 
ст.ст. 342, 343, 345, 347-349 КК України слід активно вносити покарання, не пов’язані 
із позбавленням волі. 

Найголовніше – питання доцільності криміналізації в Україні образи представни-
ка влади нами віднесено до перспективних напрямів подальших досліджень.

Ключові слова: право, обов’язки, відповідальність, злочин, покарання, повага, пра-
цівники правоохоронних органів, професійна діяльність.

EXPERIENCE OF INDIVIDUAL POST-SOVIET COUNTRIES IN THE FIELD  
OF CRIMINAL LAW PROTECTION OF PROFESSIONAL ACTIVITIES  

OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS

Kyrbiatiev Oleg Oleksandrovych,
Candidate of Law,
Ph. D. Student 
(National Academy of Internal Affairs, 
Kyiv, Ukraine)

The article analyzes the experience of the post-Soviet countries in the field of criminal law 
protection of the professional activities of law enforcement officers, proposes its harmoniza-
tion with domestic law-making and law enforcement.

It is established that in the majority of post-Soviet countries, the sphere of criminal law 
protection of professional activity of law enforcement officers is characterized by the pres-
ence of an image of a representative of the government. The honor and dignity of a govern-
ment representative in the form of criminal liability for public image or slander are protect-
ed by criminal law in countries such as the Republic of Belarus, the Republic of Armenia, 
the Republic of Kazakhstan, the Republic of Lithuania, the Republic of Estonia, the Republic 
of Tajikistan and the Republic of Turkmenistan. Disobedience in certain circumstances is 
recognized as a crime. Taking into account the domestic socio-economic and political condi-
tions, the presence of Art. 185 KUpAP is not always (and in fact almost never) a guarantee 
of the legal requirement of a policeman.
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The obstruction of the prosecutor's activity and failure to comply with his legitimate 
requirements is more a disadvantage than the achievement of the Kazakh legislator, since 
under the pressure of the scientific community on October 14, 2014, a similar article from the 
domestic criminal law was excluded.

Fourthly, violent crimes against the authorities as special victims are almost entirely con-
sistent with the general articles on crimes against human life and health, with the difference 
only in more severe forms and penalties. It follows that if a criminal law protects an ordinary 
citizen, then the representative of the authorities in connection with or in the performance of 
professional duties should be protected more to the extent that we have here. It is proved that 
the punishment for encroachment on the professional activities of the authorities should also 
be varied from fines to imprisonment. It should be actively sanctioned st.st. 342, 343, 345, 347-
349 of the Criminal Code of Ukraine to impose penalties not connected with imprisonment.

The most important thing – the question of the appropriateness of criminalization in 
Ukraine, the image of a representative of the government is attributed to the perspective 
directions of further research.

Key words: law, duties, responsibility, crime, punishment, respect, law enforcement of-
ficers, professional activity.

Постановка проблеми. Забезпечення належного функціонування суспільства 
є першочерговим завданнями самих її членів, які мають не тільки права, а й певні 
обов’язки. Єдина згадка про правоохоронні органи в Конституції України свідчить 
про їхню роль у забезпеченні державної безпеки. Разом з тим неможливо громадянам 
України реалізовувати свої права, забуваючи про обов’язки, – це призведе до кризи 
поваги до влади, а у випадку працівників правоохоронних органів – до неможливості 
належного виконання ними своїх професійних обов’язків.

Метою статті є вивчення досвіду країн пострадянського простору у сфері кримі-
нально-правової охорони професійної діяльності працівників правоохоронних органів.

Стан дослідження. Методологічним підґрунтям для досягнення проголошеної 
мети є наукові праці таких українських вчених, як П.П. Андрушко, М.І. Бажанов, 
О.М. Бандурка, Ю.В. Баулін, В.С. Батиргареєва, І.Г. Богатирьов, В.М. Бурдін, С.Б. Гав-
риш, В.О. Глушков, В.К. Грищук, Н.О. Гуторова, Л.М. Демидова, С.Ф. Денисов, Т.А. Де-
нисова, О.М. Джужа, О.О. Дудоров, О.О. Житний, В.П. Ємельянов, В.М. Карчевського, 
О.В. Козаченко, М.Й. Коржанський, В.В. Кузнецов, В.М. Куц, О.М. Литвак, О.М. Литви-
нов, С.Я. Лихова, В.К. Матвійчук, П.С. Матишевський, М.І. Мельник, В.А. Мисливий, 
А.А. Музика, В.О. Навроцький, Ю.В. Нікітін, А.М. Орлеан, В.І. Осадчий, Є.О. Пись-
менський, А.В. Савченко, В.В. Сташис, Є.Л. Стрельцов, В.М. Трубников, В.О. Туляков, 
В.І. Тютюгін, Є.В. Фесенко, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, П.В. Хряпінський, Г.В. Чебо-
тарьова, В.В. Шаблистий, В.І. Шакун, С.С. Яценко та багато інших. Разом з тим з кінця 
2013 року країна живе в інших соціально-економічних та політичних умовах –сьо-
годні існує глобальна криза довіри до представників влади. На передовому краї цієї 
недовіри стоять правоохоронні органи, представники яких найчастіше стають потер-
пілими від різних злочинів під час виконання або у зв’язку із виконанням службових 
обов’язків, тобто їхня професійна діяльність дуже часто є об’єктом злочину, а самі 
правоохоронці – потерпілими від злочинів. Вивчення зарубіжного досвіду тут може 
стати одним із чинників належного забезпечення їх професійної діяльності.

Виклад основного змісту. Кримінальне законодавство країн пострадянського 
простору та інших країн нами буде досліджено за такими критеріями, як елементи 
складу злочину з ознаками, що характеризують їх зміст, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки розглядуваного злочину, а також вид та розмір покарань за його 
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вчинення. Також спробуємо дослідити опубліковану практику застосування кримі-
нальних законів окремих країн.

Одразу зазначимо, що нехтування верховенством права та міжнародного права, 
військова агресія з боку РФ відносно України стали причиною відсутності інтересу до 
їх кримінального законодавства, охорона влади яким і так ні в кого в цивілізованому 
світі розуміється як непорушна аксіома.

Розділ 13 КК Республіки Білорусь [1] «Злочини проти держави і порядку здійснен-
ня влади й управління» містить:

Ст. 362 «Вбивство співробітника органів внутрішніх справ», в якій зазначається, що 
вбивство співробітника органів внутрішніх справ у зв’язку з виконанням ним обов’яз-
ків по охороні громадського порядку карається позбавленням волі на строк від десяти 
до двадцяти п’яти років, довічним ув’язненням, або смертною карою.

Ст. 363 «Опір працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє 
громадський порядок» вказано:

– опір працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі під час виконання 
ними обов’язків по охороні громадського порядку карається виправними роботами 
на строк до двох років, арештом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 
позбавленням волі на строк до двох років;

– та сама дія, пов’язана із застосуванням насильства чи погрози її застосування, або 
примус цих осіб шляхом застосування насильства чи погрози його застосування до 
виконання явно незаконних дій караються обмеженням волі на строк до п’яти років 
або позбавленням волі на той самий строк.

Ст. 364 «Насильство або погроза застосування насильства по відношенню до співро-
бітника органів внутрішніх справ» зазначає, що насильство або погроза застосування 
насильства по відношенню до співробітника органів внутрішніх справ або його близь-
ких з метою перешкоджання його законній діяльності або примусу до зміни характеру 
цієї діяльності або з помсти за виконання службової діяльності караються арештом, або 
обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до шести років.

Ст. 365 «Втручання в діяльність працівника органів внутрішніх справ» вказує, що 
вплив на співробітника органів внутрішніх справ з метою зміни характеру його за-
конної діяльності шляхом загрози знищенням або пошкодженням майна або поши-
ренням наклепницьких або оголошенням інших відомостей, які він бажає зберегти 
в таємниці, або шляхом використання посадовою особою своїх службових повнова-
жень карається штрафом, арештом, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Ст. 366 «Насильство або погроза відносно посадової особи, яка виконує службові 
обов’язки, або іншої особи, що виконує громадський обов’язок» вказує, що насильство 
або погроза насильством, знищенням або пошкодженням майна щодо посадової осо-
би, яка виконує службові обов’язки, або іншої особи, що виконує громадський обов’я-
зок з охорони громадського порядку, або припинення правопорушень, або їх близьких 
з метою перешкоджання законній діяльності, або примусу до зміни характеру цієї діяль-
ності, або з помсти за виконання службових обов’язків або громадського обов’язку ка-
раються штрафом, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом, або 
обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Ті самі діяння, вчинені щодо Президента Республіки Білорусь, караються обмежен-
ням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до восьми років.

Ст. 369 «Образа представника влади» вказує, що публічна образа представни-
ка влади у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків карається громадськими 
роботами, або штрафом, або виправними роботами на строк до двох років, або аре-
штом, або обмеженням волі на строк до трьох років».
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Як бачимо, білоруський законодавець у питанні кримінально-правової охорони 
професійної діяльності працівників правоохоронних органів майже повністю скопі-
ював загальну тенденцію для пострадянських країн – адже наявна значна диференці-
ація кримінальної відповідальності за розглядувані злочини, проте привертає увагу 
та норма, спроба запровадження якої до КК України потребує широкого як фахового, 
так й громадського обговорення. Йдеться про публічну образу представника влади 
у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Водночас КК РБ, як і КК України, характеризується постійним намаганням влади 
штучно створити кримінально-правове забезпечення діяльності новостворених чи 
реорганізованих державних органів.

На відміну від цього, азербайджанський законодавець у Розділі 34 «Злочини проти 
порядку управління» КК Республіки Азербайджан [2] передбачає лише одну статтю, 
що покликана охороняти професійну діяльність працівників правоохоронних ор-
ганів. Так, Ст. 315 «Опір або застосування насильства відносно представника влади» 
містить такі положення:

– 315.1. Застосування насильства, опір із застосуванням насильства відносно пред-
ставника влади у зв’язку з виконанням ним своїх посадових обов’язків або застосу-
вання щодо його близьких родичів насильства, яке не є небезпечним для життя чи 
здоров’я, а так само погроза застосування такого насильства карається позбавленням 
волі на строк до трьох років;

– 315.2. Застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я, відносно 
осіб, зазначених у статті 315.1 цього Кодексу, карається позбавленням волі на строк 
від трьох до семи років».

Як бачимо, за достатньої лаконічності виникає питання про позбавлення волі як 
безапеляційного виду покарання за вчинення такого злочину.

Вірменський законодавець у Главі 30 «Злочини проти порядку управління» 
КК Республіки Вірменія [3] також дуже точно та виважено підійшов до питання кри-
мінально-правової охорони професійної діяльності працівників правоохоронних ор-
ганів, передбачивши один типовий злочин з матеріальним складом та один з фор-
мальним. Отже, знову бачимо публічну образу злочином. Так, ст. 316 «Застосування 
насильства проти представника влади» вказує:

1. Застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я, або погро-
за його застосування щодо представника влади або його близьких у зв’язку з виконан-
ням ним своїх службових обов’язків, а також перешкоджання виконанню представ-
ником влади обов’язків, покладених на нього законом, караються штрафом у розмірі 
від трьохсоткратного до п’ятисоткратного розміру мінімальної заробітної плати або 
позбавленням волі на строк не більше п’яти років.

2. Опір представникові влади під час виконання ним обов’язків, покладених на нього 
законом, або примушення його до виконання явно незаконних дій, вчинені із застосуван-
ням насильства або з погрозою застосування насильства, караються штрафом у розмірі від 
трьохсоткратного до п’ятисоткратного розміру мінімальної заробітної плати, або арештом 
на строк не більше двох місяців, або позбавленням волі на строк не більше одного року.

3. Застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я, відносно осіб, за-
значених у частинах першій або другій цієї статті, карається позбавленням волі на 
строк від п’яти до десяти років.

4. У цьому Кодексі представником влади вважається особа, що служить в держав-
них органах та органах місцевого самоврядування, наділена в установленому поряд-
ку розпорядчими повноваженнями щодо осіб, які не перебувають в його службовому 
підпорядкуванні.
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Ст. 318 «Образа представника влади»:
1. Публічна образа представника влади у зв’язку з виконанням ним своїх службових 

обов’язків карається штрафом в розмірі від кратної до двісті і більше разів мінімальної 
заробітної плати або виправними роботами на строк від шести місяців до одного року.

2. Те саме діяння, вчинене в публічних виступах або через засоби масової інформа-
ції, карається штрафом в розмірі від двісті і більше разів до чотирьохсоткратного роз-
міру мінімальної заробітної плати, або арештом на строк від одного до трьох місяців, 
або позбавленням волі на строк не більше двох років».

Також позитивно слід відмітити різні види покарань та способи вчинення публіч-
ної образи представника влади. Більше того, чинний КК України у ч. 3 ст. 18 та при-
мітці 1 до ст. 364 КК України передбачає визначення поняття службової особи, части-
ною якого є представник влади. Тут ми маємо ситуацію, коли прямо в кримінальному 
законі дано визначення поняття «представник влади», що однозначно позитивно 
впливає на правове забезпечення їх професійної діяльності.

КК Грузії [4] як країни, що не є представником СНД, також відмічається лаконіч-
ністю у питанні кримінально-правової охорони професійної діяльності працівників 
правоохоронних органів, оскільки у Главі XL «Злочини проти порядку управління» 
у ст. 353 криміналізовано всі можливі форми впливу на представника влади: «Опір, 
погроза або насильство щодо особи, яка охороняє громадський порядок, або іншого 
представника влади»:

1. Опір працівникові поліції чи іншого представника влади з метою перешкоджан-
ня охорони громадського порядку, припинення або зміни його діяльності, а так само 
його примус до явно незаконним діянням, вчинені з застосуванням насильства чи по-
грози насильства, – караються штрафом або обмеженням волі на строк до трьох років, 
або позбавленням волі на строк до п’яти років.

2. Ті самі діяння, вчинені групою осіб за попередньою змовою, караються арештом 
на строк від чотирьох до шести місяців або позбавленням волі на строк до семи років».

Дещо вибивається із загальної картини новий КК Республіки Казахстан [5], оскіль-
ки у ньому з 2017 року міститься наддетальна диференціація кримінально-правової 
охорони професійної діяльності працівників правоохоронних органів. Так, Глава 16 
«Кримінальні правопорушення проти порядку управління» передбачає таке.

Ст. 378 «Образа представника влади»:
1. Образа представника влади при виконанні ним своїх службових обов’язків або 

в зв’язку з їх виконанням карається штрафом в розмірі до вісімдесяти місячних розра-
хункових показників або виправними роботами в тому ж розмірі, або залученням до 
громадських робіт на строк до вісімдесяти годин, або арештом на строк до двадцяти діб.

2. Те саме діяння, вчинене публічно або з використанням засобів масової інфор-
мації або мереж телекомунікацій, карається штрафом в розмірі до ста шістдесяти мі-
сячних розрахункових показників або виправними роботами в тому ж розмірі, або 
залученням до громадських робіт на строк до ста шістдесяти годин, або арештом на 
строк до сорока діб.

Примітка. Публічні виступи, що містять критичні висловлювання про службову ді-
яльність представника влади, не тягнуть кримінальної відповідальності за цією статтею.

Ст. 379 «Непокора представнику влади» вказує, що непокора законній вимозі або 
розпорядженню представника влади, вчинена в місцевості, де оголошено надзвичай-
ний стан, або в зоні проведення антитерористичної операції, карається штрафом 
в розмірі до двох тисяч місячних розрахункових показників або виправними роботами 
в тому ж розмірі, або залученням до громадських робіт на строк до шестисот годин, або 
обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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У Ст. 380 вказується, що застосування насильства відносно представника влади чи 
здоров’я, або погроза застосування насильства відносно представника влади або його 
близьких у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків або з помсти за ви-
конання службових обов’язків карається штрафом в розмірі до трьох тисяч місячних 
розрахункових показників або виправними роботами в тому ж розмірі, або залучен-
ням до громадських робіт на строк до восьмисот годин, або обмеженням волі на строк 
до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я, відносно осіб, за-
значених у частині першій цієї статті, карається позбавленням волі на строк від п’яти 
до десяти років.

3. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене:
1) щодо двох або більше осіб;
2) щодо особи, яка завідомо для винного перебуває в безпорадному стані, а так 

само поєднане з викраденням людини або захопленням заручника;
3) з особливою жорстокістю;
4) групою осіб, групою осіб за попередньою змовою;
5) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;
6) неодноразово;
7) у відношенні свідомо неповнолітньої особи;
8) в умовах надзвичайної ситуації або в ході масових заворушень;
9) в місцевості, де оголошено надзвичайний стан, або зоні проведення антитерорис-

тичної операції, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
Ст. 380-1 «Посягання на життя працівника правоохоронного, спеціального держав-

ного органу, військовослужбовця»:
1. Посягання на життя, тобто умисні дії, спрямовані на заподіяння смерті, співро-

бітника правоохоронного, спеціального державного органу, військовослужбовця чи 
їхніх близьких у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків або з помсти за ви-
конання службових обов’язків, карається позбавленням волі на строк від десяти до 
п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Те саме діяння, вчинене:
1) щодо двох або більше осіб;
2) щодо особи, яка завідомо для винного перебуває в безпорадному стані, а так 

само поєднане з викраденням людини або захопленням заручника;
3) щодо жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності;
4) з особливою жорстокістю;
5) способом, небезпечним для життя інших людей;
6) групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, злочинною групою;
7) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення, а так само по-

єднане з зґвалтуванням або насильницькими діями сексуального характеру;
8) неодноразово;
9) у відношенні свідомо неповнолітньої особи;
10) у місцевості, де оголошено надзвичайний стан, або в зоні проведення антитеро-

ристичної операції, карається позбавленням волі на строк від п’ятнадцяти до двадця-
ти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Ст. 381 «Перешкоджання діяльності прокурора та невиконання його законних ви-
мог» вказує, що невиконання актів прокурорського нагляду, а також перешкоджання 
його діяльності, якщо це спричинило заподіяння істотної шкоди правам і законним 
інтересам громадян або організацій або охоронюваним законом інтересам суспільства 
або держави, караються штрафом у розмірі до ста шістдесяти місячних розрахункових 



316

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

показників або виправними роботами в тому ж розмірі, або залученням до громад-
ських робіт на строк до ста шістдесяти годин, або арештом на строк до сорока діб».

Висновки. Думається, аналіз цих норм слід проводити за такими критеріями.
По-перше, наявність образи представника влади та пряма вказівка на те, що пу-

блічні виступи, котрі містять критичні висловлювання про службову діяльність пред-
ставника влади, не тягнуть кримінальної відповідальності. Дуже виважена система 
стримувань та противаг у питанні забезпечення свободи слова.

По-друге, непокора у певній обстановці визнана злочином. Враховуючи вітчизняні 
соціально-економічні та політичні умови, наявність ст. 185 КУпАП не завжди (а по 
факту майже ніколи) є гарантією виконання законної вимоги поліцейського.

По-третє, перешкоджання діяльності прокурора та невиконання його законних ви-
мог є більше вадою, ніж досягненням казахського законодавця, оскільки під тиском 
наукової громадськості 14 жовтня 2014 року аналогічна стаття із вітчизняного кримі-
нального закону була виключена.

По-четверте, насильницькі злочини проти представників влади як спеціальних 
потерпілих майже повністю кореспондуються із загальними статтями про злочини 
проти життя та здоров’я людини з різницею лише у більш суворих видах та розмірах 
покарання. Звідси виходить, якщо кримінальний закон охороняє пересічного грома-
дянина, то представник влади у зв’язку чи під час виконання професійних обов’язків 
має бути захищеним ще більшою мірою, що ми тут і маємо.

Покарання за посягання на професійну діяльність представників влади також має 
бути варіативним – від штрафу до позбавлення волі. Слід активно до санкцій ст.ст. 342, 
343, 345, 347-349 КК України вносити покарання, не пов’язані із позбавленням волі.

Отже, питання доцільності криміналізації в Україні образи представника влади 
нами віднесено до перспективних напрямів подальших досліджень.
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Стаття присвячена дослідженню проблеми злочинності мігрантів в Україні, при-
чин її виникнення та деяких підходів запобігання. Автором запропоновано розуміти 
під злочинністю мігрантів сукупність передбачених законом про кримінальну відпо-
відальність злочинів, що вчиняються у визначеному часовому проміжку та на певній 
території особами, які відповідно до міжнародно-правових актів і національного за-
конодавства визнаються мігрантами. 

Визначено, що для детермінації сучасної української структури злочинності мігрантів 
є характерним масовість міграції, у тому числі збільшення кількості внутрішньо перемі-
щених осіб (зумовлене незаконною анексією Росією Автономної Республіки Крим та ак-
тами агресії на східних територіях України), а також відсутність в державі чіткої системи 
обліку та реєстрації мігрантів. Культурна несумісність етнічних груп, що знаходяться на 
різних щаблях соціального та соціокультурного розвитку, також виступає в якості одного 
з важливих факторів, що зумовлюють відтворення делікатності в сучасному суспільстві. 
У багатьох випадках невідповідність ціннісних установок стає однією з причин вчинення 
іноземцями-мігрантами правопорушень і злочинів на території приймаючих держав.

Серед заходів запобігання злочинності мігрантів є такі: утворення передумов для 
виключення можливості існування злочинності мігрантів та усунення проблем, пов’я-
заних з перебуванням мігрантів у приймаючому суспільстві; міграційна амністія; спе-
ціально-кримінологічні заходи, що орієнтуються на систему детермінант злочинів, 
які вчиняються мігрантами, для зменшення їх впливу чи повного усунення, у тому 
числі: всеосяжна автоматизація обліку та реєстрації мігрантів; вирішення деяких про-
блем кримінальної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, зокрема, при-
значення їм покарання та звільнення від відповідальності задля уникнення випадків 
осідання в державі раніше судимих іноземців і рецидивної злочинності мігрантів.

Ключові слова: злочинність мігрантів, причини злочинності, запобігання злочинності.
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The article is devoted to the research of the problem of the crime of migrants in Ukraine, 
the reasons for its occurrence and some preventive approaches. The author proposes to 



318

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

understand the crime of migrants as complex of crimes, covered by the law on criminal lia-
bility, committed in a certain time interval and in a certain territory by persons who, in accor-
dance with the international legal acts and the national legislation are recognized as migrants.

It is determined that the determination of the modern Ukrainian structure of migrants’ 
crime is characterized by the mass migration, including an increase in the number of inter-
nally displaced persons (due to the illegal annexation of the Autonomous Republic of Crimea 
by Russia and acts of aggression in the eastern territories of Ukraine), as well as the absence 
of a clear accounting system and registration of migrants in the State. Cultural incompatibili-
ty of ethnic groups at different levels of social and socio-cultural development also serves as 
one of the important factors contributing to the reproduction of tort in the modern society. 
In many cases, the mismatch of value policies becomes one of the reasons why migrants who 
are foreigners commit offenses and crimes in the territory of receiving States.

Among the measures of crime prevention of migrants are determined: the creation of pre-
conditions to exclude the possibility of existence of crime of migrants and elimination of the 
problems associated with the stay of migrants in the host society; migration amnesty; spe-
cial-criminological measures focused on the system of determinants of crimes committed 
by migrants in order to reduce their influence or complete elimination, including compre-
hensive automation of the accounting and registration of migrants; the resolution of some 
problems of criminal liability of foreigners and stateless persons, the imposition of penalties 
and release from liability to prevent cases of further settling of previously convicted foreign-
ers and the criminal recidivism of migrants in the State.

Key words: crime of migrants, causes of crime, prevention of crime.

Сучасний розвиток злочинності визначається низкою ключових тенденцій, що 
формують її природу: криміналізацією свідомості внаслідок деформації правової 
культури; розривом традиційних соціальних зв’язків між людьми в контексті масо-
вої міграції та соціальної поляризації суспільства; деструктивним сприйняттям ре-
альності внаслідок руйнування традиційної для теперішнього суспільства системи 
цінностей. Етичний плюралізм ускладнює моральну оцінку злочинних діянь і ство-
рює підґрунтя для виправдання злочинної поведінки, що в комплексі з проблемами 
соціального та соціокультурного характеру (зокрема, міграції) стає безпосередньою 
причиною криміналізації суспільства.

Проблема злочинності мігрантів у вітчизняній кримінологічній науці не представ-
лена комплексними дослідженнями, можна говорити тільки про низку кримінологіч-
них розвідок у цій сфері.

При цьому вивчення вказаної проблеми у кримінологічному аспекті має неабияке 
значення, що визначається низкою обставин: мігранти істотно впливають на криміно-
логічну ситуацію в регіоні і країні; цей вплив за умов соціальної кризи суттєво впли-
ває на злочинність; виникає ціла низка нових економічних, соціальних, політичних, 
духовних проблем, у тому числі таких, що зачіпають міжнародно-правові аспекти, 
положення іноземців на території держави, забезпечення їх безпеки тощо [1, с. 115].

Злочинність мігрантів слід розглядати як сукупність передбачених законом про 
кримінальну відповідальність злочинів, що вчиняються у визначеному часовому про-
міжку та на певній території особами, які відповідно до міжнародно-правових актів 
і національного законодавства визнаються мігрантами.

Найбільш характерним для кримінології є поділ міграції на легальну і нелегальну 
(залежно від правових підстав перебування особи в державі), на трудову і соціальну 
(за метою в’їзду та перебування особи в державі), а також на міжнародну (зовнішню) та 
внутрішньодержавну (внутрішню) (залежно від політико-географічного призначення 
міграції). При цьому мігранти, відповідно, поділяються на легальних і нелегальних, 
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трудових і соціальних, а залежно від їх громадянської належності – на іноземців або 
осіб без громадянства та внутрішньо переміщених осіб (власних громадян).

Для злочинності мігрантів характерним є прояв певної стабільності її кількісно-
якісних показників і структурна одноманітність. Передусім це пов’язано із наявніс-
тю двостороннього впливу державної кримінологічної політики, оскільки у більшо-
сті країнах світу поряд із забезпеченням заходів реагування держави на протиправні 
форми поведінки мігрантів формується також специфічний напрям державної полі-
тики, спрямованої на врегулювання міграційних процесів.

Рівень злочинності мігрантів порівняно із злочинністю іншої категорії громадян і її 
питома вага у структурі злочинності в цілому становить близько 2-3%, однак залежить 
від кількості мігрантів, які перебувають у певний проміжок часу у відповідному адмі-
ністративно-територіальному просторі.

В останні роки в Україні має місце відносно стабільний рівень злочинності мі-
грантів: відповідно до офіційної статистики у 2013 р. було виявлено понад 1,8 тис., 
у 2014 р.– 2,2 тис., у 2015 р.– 1,9 тис., у 2016 р.– 1,7 тис., у 2017 р.– 2,5 тис. та у 2018 р.– 
2,3 тис. злочинів, які вчинені іноземцями та особами без громадянства.

Злочинності мігрантів властиві певні особливості, зокрема, більшість у її структурі 
займають такі злочини проти власності, як крадіжки і грабежі, такі злочини проти 
авторитету органів державної влади й місцевого самоврядування, як підроблення до-
кументів та їх використання, а також такі злочини проти життя та здоров’я особи, 
як умисне вбивство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Близько 15% станов-
лять злочини щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, а також щодо незаконного пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Продовжують впливати на рівень, структуру та динаміку української злочинності 
вчинювані мігрантами такі злочини у сфері недоторканості державного кордону, як 
незаконне переправлення осіб через державний кордон і порушення порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Так, проведений аналіз 360 вироків українських судів, винесених у 2013-2018 рр. стосов-
но 406 осіб, які вчинили незаконне переправлення осіб через державний кордон Украї-
ни, показав, що 26,35% з них є іноземцями або особами без громадянства. При цьому 
найбільше з числа іноземців становлять громадяни Молдови – 16,19%, 10,47% – Афганіс-
тану, 9,52% – Росії, 7,62% – Грузії, 6,67% – Сирії, 4,67% – Пакистану, по 3,81% – Бангладеш, 
В’єтнаму, Білорусі, 2,86% – Гвінеї, по 1,9% – Алжиру, Вірменії, Лівану, Німеччини, Поль-
щі, Сомалі, Туреччини, Узбекистану, Франції, Чехії та решта (по 0,95%) – Азербайджану, 
Бельгії, Болгарії, Великобританії, Єгипту, Ірану, Латвії, Киргизії, Норвегії, Таджикиста-
ну, Шрі-Ланки, Японії. Частка осіб без громадянства серед засуджених становить 0,49%.

Корупційні, військові злочини та злочини проти миру, безпеки людства та міжна-
родного правопорядку не є характерними для злочинності мігрантів. Однак останні-
ми роками спостерігається негативна тенденція до вчинення мігрантами цієї групи 
злочинів, що передусім зумовлено збільшенням випадків призначення мігрантів на 
деякі посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, надання до-
зволу проходження військової служби іноземцям, а також ескалація збройного кон-
флікту на Сході України. Хоча питома вага таких злочинів у структурі злочинності 
мігрантів є незначною, однак за певних умов вона може збільшитися.

Нелегальна міграція як «фонове для злочинності явище» [2, с. 445] зазвичай пов’я-
зана з різними видами протиправної діяльності, у тому числі з торгівлею людьми, 
контрабандою, браконьєрством, дедалі частіше мігранти потрапляють під вплив екс-
тремістських і терористичних організацій.
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Вивчення кримінальних проваджень (справ), пов’язаних із незаконною міграцій-
ною діяльністю, за останні 15 років дають підстави стверджувати, що в Україні ак-
тивізується діяльність організованої злочинності, що спеціалізується, насамперед на 
створенні транснаціональної розгалуженої мережі управління нелегальними іммі-
граційними потоками [3, с. 104].

У кримінології виділяється також таке поняття, як кримінальна міграція – сукуп-
ність переміщень осіб через державний чи адміністративно-територіальний кордон 
задля підготовки або вчинення злочину. На відміну від злочинності мігрантів, для 
кримінальної міграції вчинення злочину визначається сенсом перебування в країні 
в’їзду. Він може поєднуватися з іншими сенсами знаходження в чужій країні, однак є 
обов’язковим для кримінального мігранта.

Одним з різновидів кримінальної міграції є виїзд з держави постійного перебуван-
ня з метою уникнення кримінальної відповідальності. Для країни виїзду це кримі-
нальна еміграція, а для країни в’їзду – кримінальна імміграція. Кримінальна реемі-
грація являє собою виїзд з країни перебування задля уникнення притягнення в ній до 
кримінальної відповідальності за вчинені злочини [4, с. 21-22].

Також не слід ототожнювати злочинність мігрантів із злочинністю, пов’язаною з іно-
земцями, оскільки суб’єктами міграційних процесів можуть виступати не тільки іно-
земці чи особи без громадянства, але й громадяни України (так звані внутрішньо пере-
міщені особи), які, переміщуючись у середині країни, також можуть вчиняти злочини.

З кримінологічної точки зору значний кримінологічний інтерес становлять при-
чини та умови злочинності мігрантів, що загалом являють собою комплекс тих со-
ціально негативних явищ і процесів, що детермінують злочинність у цілому, однак 
процес детермінації злочинності мігрантів має свої особливості.

Кримінологами виділяються три лінії детермінації злочинності мігрантів: комп-
лекс причин та умов, що впливають на формування особи злочинця до виникнення 
проблемної життєвої ситуації, які зумовили мету міграції; фактори, що зумовлюють 
проблемну життєву ситуацію, які сформували мету міграції, її стимулювання; комп-
лекс обставин, що чинять вплив на мігрантів після їх прибуття в той або інший насе-
лений пункт [5, с. 49].

Перша лінія детермінації висвітлюється в багатьох науково-практичних працях 
кримінологічного спрямування. Спеціальні дослідження злочинності мігрантів да-
ють нові яскраві підтвердження того, що неблагополуччя в економічній, політичній, 
соціальній і духовній сферах призводять до невирішених протиріч, проблем і кон-
фліктних ситуацій, які стимулюють зростання рівня криміналізації суспільства. Се-
ред населення виникають і поширюються верстви, які живуть за межею бідності, без-
домні, безробітні, розчаровані в захисті законом цінностей і готові на будь-які, в тому 
числі антигромадські, способи забезпечення своїх потреб, що виявляються в гострих 
стресових ситуаціях і відчувають різні психологічні впливи. Вимушена міграція ча-
стіше за все пов’язана із втратою мігрантами свого попереднього соціального статусу, 
втратою житла, роботи [6, с. 823].

Злочинність мігрантів збільшується і в умовах, коли на території країни виявля-
ється все більше іноземців, які тікають з країн, де висока терористична активність, 
охоплених війнами, соціальними потрясіннями, а також з відсталих країн з більш 
низьким життєвим рівнем населення. Вивчення проблеми злочинності іноземців дало 
змогу встановити пряму залежність між нелегальною міграцією і злочинністю серед 
цієї категорії осіб [6, с. 827].

Для сучасної української структури злочинності мігрантів особливістю є зна-
чне збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, що зумовлене незаконною 
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анексією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та актами агресії на 
східних територіях України.

Як слушно відмітила Т.А. Денисова, збільшення обсягів нелегальної міграції, зу-
мовлених насамперед бойовими діями на Сході країни, сприяють вчиненню зло-
чинів, зокрема, проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності особи тощо. З початку 
проведення Антитерористичної операції можна спостерігати зростання незаконного 
переміщення зброї, вибухових речовин, порушення державного кордону, збільшен-
ня терористичних актів, убивств тощо [7, с. 72].

Важливим фактором впливу на злочинність мігрантів є відсутність в державі, до якої 
прибувають мігранти, чіткої системи їх обліку та реєстрації (у тому числі біометричної 
верифікації та ідентифікації) з моменту перетинання ними державного чи адміністра-
тивного кордонів, а також контролю за їх подальшим пересуванням в межах країни.

Зазначені зовнішні та внутрішні фактори тісно взаємодіють із особистісними ха-
рактеристиками мігрантів. Саме тому важливе значення для пізнання причинно-на-
слідкових зв’язків, які лежать в основі злочинності мігрантів, і забезпечення відповід-
них превентивних заходів має вивчення осіб мігрантів, які вчинили злочини, й умов 
їх соціалізації у приймаючому суспільстві.

Більшість мігрантів є працездатними, але без вищої освіти. Зазвичай у силу об’єк-
тивних причин мігранти мають некваліфіковану, фізично виснажливу і мало опла-
чувану роботу. Для мігрантів зазвичай проблемою є винаймання житла і побутова 
облаштованість. Практика свідчить, що мігранти на новому місці проживання до-
волі часто поповнюють ряди маргіналів. Вони мешкають із сім’ями в перенаселених 
гуртожитках, а також в іншому мало пристосованому для проживання приміщенні. 
Це не дозволяє зняти психологічне напруження і втому після виснажливої фізичної 
праці, а побутова необлаштованість створює атмосферу нервозності й агресивності 
в поселеннях мігрантів. Значного розповсюдження в таких осередках набувають хам-
ство, брутальність і хуліганські прояви. Наведені та низка інших чинників вплива-
ють на культуру міжособистісного спілкування мігрантів, провокують перманентні 
сімейно-побутові конфлікти криміногенного характеру [8, с. 13-14].

Міграція з позиції дослідження злочинності мігрантів становить певний соціаль-
ний процес взаємодії мігрантів з приймаючим суспільством, одним з негативних на-
слідків якої стає виникнення злочинності мігрантів. Масова міграція тягне за собою 
інтернаціоналізацію злочинного середовища та неминуче зіткнення в соціальному 
просторі приймаючого суспільства із встановленими правовими нормами і тради-
ційними цінностями груп мігрантів, які не поспішають асимілюватися в цьому су-
спільстві та дотримуватися чинного законодавства держави, культури приймаючого 
соціуму. Культурна несумісність етнічних груп, що знаходяться на різних щаблях 
соціального та соціокультурного розвитку, також виступає як один із важливих фак-
торів, що впливає на злочинність в сучасному суспільстві. У багатьох випадках невід-
повідність ціннісних установок стає однією з причин вчинення мігрантами правопо-
рушень і злочинів (у тому числі тяжких) на території приймаючих держав.

Запобігання злочинності мігрантів є невіддільним складником системи запобігання 
усієї злочинності та здійснюється на декількох рівнях: загально соціальному та спеці-
ально-кримінологічному (у міграційному середовищі та індивідуально з мігрантами).

Загально соціальними є заходи, що створюють передумови для виключення мож-
ливості існування злочинності мігрантів та усувають проблеми, пов’язані з перебу-
ванням мігрантів у приймаючому суспільстві.

Значний обсяг заходів загально соціального характеру визначений Страте-
гію державної міграційної політики України на період до 2025 року, схваленої 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 482-р. Метою Стратегії 
є, зокрема, спрямування зусиль держави і суспільства на формування та реалізацію 
державної міграційної політики, яка б позитивно впливала на консолідацію україн-
ської нації та безпеку держави. В основі Стратегії лежить спільна та скоординована 
діяльність компетентних органів виконавчої влади; міжнародних урядових і неуря-
дових установ та організацій міграційного спрямування (Міжнародна організація 
з міграції, Управління Верховного Комісара ООН з прав біженців тощо).

Важливим аспектом загальносоціального запобігання злочинності мігрантів є про-
ведення міграційної амністії – програми, відповідно до якої держава дає можливість 
нелегальним мігрантам узаконити своє перебування в державі. Насамперед йдеться 
про легалізацію мігрантів, чиє видворення було тимчасово припинено або неможли-
ве, які проживають в Україні протягом тривалого часу, працюють, мають родини і, як 
наслідок, певною мірою інтегровані де-факто в українське суспільство; не вчинили 
будь-яких кримінальних правопорушень в Україні та не становлять жодної загрози 
для національної безпеки та громадського порядку.

Спеціально-кримінологічні заходи орієнтуються на систему детермінант злочинів, 
які вчиняються мігрантами, задля зменшення їх впливу чи повного усунення. Вони 
передбачають зокрема: обмеження злочинних традицій і звичаїв; поновлення спе-
ціальних підрозділів міграційного контролю в системі Державної міграційної служ-
би України; посилення спроможності органів охорони державного кордону щодо 
запобігання і протидії нелегальній міграції; систематичне проведення спеціальних 
профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», «Кордон», «Студент» тощо; 
створення системи соціальної інтеграції (реінтеграції) мігрантів; жорстке дотриман-
ня умов надання дозволу на імміграцію іноземців та осіб без громадянства у державу 
та надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового чи тимчасового захи-
сту; покращення та забезпечення контролю мікроклімату в міграційному середовищі, 
особливо серед діаспори, недопущення проявів агресії, жорстокості тощо [9, с. 371].

У міграційній сфері дієвими заходами щодо запобігання злочинності може ста-
ти всеосяжна автоматизація обліку та реєстрації мігрантів. Зокрема, усі міжнародні 
пункти пропуску через державний кордон України сьогодні підключені до бази да-
них Інтерполу, що дозволяє виявляти під час в’їзду в Україну мігрантів, які розшуку-
ються в інших державах за вчинення злочинів.

Відповідно до Указу Президента України від 30.08.2017 № 256/2017 в Україні та-
кож розпочала своє функціонування національна система біометричної верифікації 
та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, чим посилено 
контроль за їх в’їздом в Україну та виїздом з неї. Такий облік дає змогу збору та нако-
пичення біометричних даних (таких як, наприклад, відбитки пальців і зображення 
обличчя мігранта), значення яких має неабияке кримінологічне значення, зокрема, 
для ідентифікації особи злочинця.

Важливим елементом спеціально-кримінологічного запобігання злочинності мі-
грантів є також вирішення деяких проблем кримінальної відповідальності іноземців 
та осіб без громадянства, призначення їм покарання та звільнення від відповідально-
сті задля уникнення випадків осідання в державі раніше судимих іноземців і реци-
дивної злочинності мігрантів.

Перш за все мова має йти про недопустимість призначення покарання, не пов’я-
заного з позбавленням волі, для нелегальних мігрантів – іноземців або осіб без гро-
мадянства, які незаконно перетнули державний кордон України, а також іноземців 
або осіб без громадянства, які законно прибули в Україну, але втратили підстави для 
перебування в державі. Такі покарання мають призначатися лише особам, які мають 
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чинні посвідки для проживання в Україні, термін дії яких перевищує триваюче, не 
пов’язане з позбавленням волі покарання.

Крім того, в усіх випадках вчинення злочину нелегальним мігрантом, за яке не 
може бути призначене покарання у виді позбавлення волі, або ж суд уважає немож-
ливим призначення такого покарання, під час призначення покарання суд повинен 
ухвалювати рішення щодо примусового видворення чи реадмісії з території держави 
іноземців після відбуття ними покарання, у тому числі в разі звільнення їх від кримі-
нальної відповідальності, внаслідок акту амністії чи помилування, а також після від-
буття покарання.

Підсумовуючи проведене дослідження слід відмітити, що злочинність мігрантів, 
беззаперечно, є важливим сегментом (конструктом, складовою частиною) злочинно-
сті в Україні. Суспільну небезпечність злочинів, що вчиняються мігрантами, важко 
переоцінити. За сприятливих умов вони можуть спричинити насильницьку зміну 
конституційного ладу, підрив суверенітету, порушення єдності й територіальної ці-
лісності, дезорганізації функціонування органів державної влади, важливих держав-
них, військових об’єктів та інформаційної інфраструктури.
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Запропонована класифікація мотивів перевищення влади або службових повнова-
жень працівниками правоохоронних органів. Наведені орієнтири для профілактич-
ної роботи із цими працівниками з огляду на можливу мотивацію їхньої злочинної 
поведінки. Визначені напрями покращення позитивної мотиваційної складової ча-
стини діяльності працівників правоохоронних органів.

Констатовано, що детермінація злочинності загалом і детермінація перевищення 
влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу зокрема 
зумовлені мотивацією, якою керуються особи, що вчиняють злочини. З’ясування мо-
тиву відповідає на питання, чому людина обрала саме цей варіант поведінки, а не 
інший. Незважаючи на деякі відмінності, можна сказати, що в юридичній літерату-
рі мотив розглядають як безпосередній чинник злочину і розуміють як внутрішнє 
спонукання, яким керується людина під час скоєння злочину. Сучасні кримінологи 
приділяють значну увагу класифікації мотивів злочинної поведінки. Вона може про-
водитися за різними підставами: за ступенем суспільної небезпеки злочинів, змістом 
психологічної настанови, основними групами потреб тощо. Визначення особливос-
тей мотивації дій працівників правоохоронних органів під час перевищення влади 
або службових повноважень надасть можливості запропонувати та впровадити систе-
му заходів запобігання цьому злочинному діянню.

Наведено класифікацію мотивів, притаманних працівникам правоохоронних 
органів у разі вчинення перевищення влади або службових повноважень. Вона має 
дещо умовний характер і не охоплює всього розмаїття особистісних властивостей цих 
працівників. Під час вчинення злочину можуть мати місце і перехідні типи мотивів 
у вигляді варіацій наведених. До того ж будь-яка класифікація не може охопити всіх 
нюансів людської поведінки. Однак практична цінність запропонованої типології мо-
тивів полягає у тому, що вона інтегрує особистісні якості злочинця, відображає їхню 
сутність і надає орієнтири для оперативної профілактичної роботи. Тим самим ство-
рюються умови для вивчення конкретної особи злочинця, оскільки в загальному так 
чи інакше проявляється індивідуальне і навпаки.

Ключові слова: перевищення влади або службових повноважень, працівник право-
охоронного органу, мотивація злочинної поведінки, причини та умови злочинності.
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Classification of motives of exceeding of power or official authority by law enforcement 
officials. Provides guidance for preventive work with those employees with taking into ac-
count the possible motivation of their criminal behaviour. Identify areas for improvement 
in the positive motivational part of law enforcement officials.

It was stated that the determination of crime in general and the determination of excess 
of power or official authority by an employee of a law enforcement agency, in particular, are 
largely due to the motivation that guards the perpetrators of crimes. The elucidation of the 
motive answers the question of why a person chose this particular behavior, and not another. 
Not paying attention to some differences, we can say that in the legal literature, the motive is 
regarded as a direct factor in the crime and understand the inner motivation behind it, which 
is guided by a person during the commission of a crime. Modern criminologists pay close 
attention to the classification of motives for criminal behavior. It can be conducted on vari-
ous grounds: the degree of public danger of crime, the content of psychological installation, 
major groups of needs, etc. Determining the peculiarities of motivating the actions of law 
enforcement officers during the excess of authority or authority will provide opportunities to 
propose and implement a system of measures to prevent this criminal activity.

The classification of motives inherent in the work of law enforcement bodies during the com-
mission of excessive power or official authority is given – it is to a certain extent conditional and 
does not cover the whole variety of personality traits of these employees. During the commis-
sion of a crime, there may also be transitional types of motives in the form of variations from 
the above. In addition, any classification can not be suitable for all nuances of human behavior. 
However, the practical value of the proposed typology of motives lies in the fact that it integrates 
the personal qualities of the offender, reflects their nature and provides guidance for operational 
preventive work. Thus, conditions are created for the study of a specific person of the offender, 
since in general one way or an other finds his manifestation private and vice versa.

Key words: exceeding of authority or official powers, law enforcement officer, motiva-
tion of criminal behaviour, causes and conditions of crime.

Постановка проблеми. Детермінація злочинності загалом і детермінація переви-
щення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу зо-
крема зумовлені мотивами, якими керуються особи, що вчиняють злочини. З’ясуван-
ня мотиву відповідає на питання, чому людина обрала саме цей варіант поведінки, 
а не інший. Незважаючи на деякі відмінності, можна сказати, що в юридичній літера-
турі мотив розглядають як безпосередній чинник злочину і розуміють як внутрішнє 
спонукання, яким керується людина під час скоєння злочину.

Сучасні кримінологи приділяють значну увагу класифікації мотивів злочинної по-
ведінки. Вона може проводитися за різними підставами: за ступенем суспільної небез-
пеки злочинів, змістом психологічної настанови, основними групами потреб тощо.

Визначення особливостей мотивації дій працівників правоохоронних органів під 
час перевищення влади або службових повноважень надасть можливості запропону-
вати та впровадити систему заходів запобігання цьому злочинному діянню.
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Аналіз публікацій. Питання детермінації злочинів у сфері службової діяльності 
досліджувалися такими вченими, як: П. Андрушко, О. Бантишев, А. Галахова, О. Ду-
доров, В. Кириченко, М. Коржанський, Ю. Ляпунов, П. Матишевський, М. Мельник, 
А. Трайнін, М. Хавронюк, Н. Ярмиш та ін. Водночас питанням визначення мотивації 
працівників правоохоронних органів, якою вони керуються під час перевищення вла-
ди або службових повноважень в умовах сучасності, присвячено недостатньо уваги.

Мета статті – розглянути можливі види мотивів перевищення влади або службо-
вих повноважень працівниками правоохоронних органів. Запропонувати орієнтири 
для профілактичної роботи із цими працівниками з огляду на можливу мотивацію їх-
ньої злочинної поведінки. Визначити напрями покращення позитивної мотиваційної 
складової частини діяльності працівників правоохоронних органів.

Виклад основного матеріалу. Мотивацією поведінки людини виступають «усі види 
спонукань: мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, потяги, мотиваційні настано-
ви або диспозиції, ідеали тощо» [1, с. 7]. Сюди відносять ще й чинники, які утворюють 
мотиви: переконання, навички, імітацію [2, с. 21], ціннісні орієнтації [3, с. 124]. Джере-
лами психічної активності людини, які відбивають її якості, сформовані суспільством, 
є потреби й інтереси. Проте треба зазначити, що самі собою ці складові частини пси-
хічного світу особи не є мотивами доти, доки вони не набудуть значення спонукання 
до конкретної дії [4, с. 12]. Потреби й інтереси значною мірою залежать від системи 
ціннісних орієнтацій особи та її соціального середовища. Вони формуються і прояв-
ляються в конкретній діяльності у вигляді мотиву. Варто погодитися із М. Вермешем, 
який уважав, що «у вчинках людей виявляються властивості особи, система мотивів, 
що є основою її цілей, прагнень тощо, а також характер особи, у якому виражені здіб-
ності, що забезпечують придатність людини до діяльності, та спрямованість стосовно 
зовнішнього світу» [5, с. 137]. Отже, у мотиві відбиваються особливості особи злочин-
ця, умови її формування та ситуацій, в яких виникла злочинна поведінка.

На думку Н. Кузнєцової, «класифікація мотивів злочинів повинна здійснюватися 
на основі типології особи злочинців і ступеня суспільної небезпеки злочину» [6, с. 62]. 
Проте, оскільки на службу до правоохоронних органів приймаються громадяни з по-
зитивною репутацією, сталою правослухняною поведінкою, застосування вказаного 
підходу до класифікації мотивів правоохоронців неефективне.

Цікавою є класифікація мотивів злочинів, надана Г. Міньковським, з використан-
ням різних видів мотивації [6, с. 142-143]. Він виділяє такі види спонукувань умисних 
злочинів: а) корисливі, тобто спонукають до особистого збагачення; б) прагнення 
підтримати рівень комфорту, що відповідає вимогам престижу у службовому або по-
бутовому середовищі, до якого належить особа; в) прагнення до підтримки мінімаль-
ного життєвого рівня свого та близьких; г) підтримка елементарних життєзабезпечу-
ючих потреб особи як біологічної істоти (задоволення потреби в їжі, захисті від холоду 
тощо); ґ) зневажливе ставлення до норм соціальної поведінки, які заважають здійснен-
ню особистих планів, прагнень, бажань, амбіцій; д) вороже ставлення до навколиш-
нього світу, людей під впливом особистих невдач, заздрості, соціального дискомфор-
ту тощо, унаслідок чого виникає прагнення заподіяти зло іншим, навіть незнайомим; 
е) міжособистісні конфлікти (ворожість, образа, помста, ревнощі, заздрість); є) агре-
сивність або жорстокість як самоціль, прояв перекрученої потреби в самоствердженні, 
самореалізації; ж) націоналістичний екстремізм, релігійний фанатизм, інші форми 
групової солідарності, засновані на усвідомленні себе членом привілейованої групи, 
що має право на придушення в різних формах «чужинців»; з) підпадання під тиск ав-
торитету, наказу, погрози (за зберігання можливості вибору поведінки); и) ворожість 
до державного або суспільного ладу, прагнення насильно змінити його.
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По суті класифікація, запропонована Г. Міньковським, базується на змішаних під-
ставах – стійкості антисоціальної спрямованості особи (корисливі мотиви, зневажливе 
ставлення до норм поведінки, агресивність або жорстокість як самоціль, націоналіс-
тичний екстремізм, релігійний фанатизм тощо) та групах потреб (прагнення досягти 
комфорту, володіння певними речами, задоволення потреби в їжі, захисті від холоду).

Головною перевагою цієї класифікації є спроба уявити інтегральні якості особи 
в сукупності біологічних, психологічних і соціальних ознак. Просте математичне до-
давання негативних якостей особи ще ні про що не говорить. Тільки пошук типового 
у злочинній мотивації прояснює спрямованість спонукань, дає уявлення про співвід-
ношення біологічних та соціальних потреб особи.

В. Лунєєв в основу класифікації мотивів злочинів поклав стійкість антисоціальної 
спрямованості особи. Уся різноманітність цих мотивів зведена ним до шести класів: 
1) політичні; 2) корисливі; 3) насильницько-егоїстичні; 4) анархістсько-індивідуа-
лістичні; 5) легковажно-безвідповідальні; 6) боягузливо-малодушні [4, с. 40-41].

Наведені класифікації мотивів злочинів дають змогу виокремити чотири види моти-
вів залежно від особливостей антисоціальної спрямованості особи злочинця та співвід-
ношення об’єктивного і суб’єктивного в детермінації злочинної поведінки працівника 
правоохоронного органу за перевищення ним влади або службових повноважень: ві-
домчо-корпоративні; корисливо-злочинні; морально деформовані; ситуативні.

Така класифікація, на нашу думку, дозволяє виявити джерела мотивації, відповісти 
на запитання, яким чином криміногенний вплив включається в механізм конкретної 
злочинної поведінки, визначити першочергові заходи для проведення цілеспрямова-
ної профілактичної роботи.

Відомчо-корпоративні мотиви пов’язані як з недоліками функціонування всієї пра-
воохоронної системи, так і з почуттями колективізму, які завжди віталися в будь-яко-
му соціумі. Особливістю цієї мотивації є впевненість працівників правоохоронних ор-
ганів у тому, що перевищення влади або службових повноважень, на які вони йдуть 
у своїй службовій діяльності, «необхідні для блага суспільства і держави або якимось 
чином виправдані їхніми інтересами» [7, с. 193].

Система оцінки роботи правоохоронних органів вже сама є суттєвим чинником 
формування мотивів протиправної поведінки, оскільки в ній закладено стільки 
критеріїв, що їх неможливо дотриматися. За основу береться абсолютне статис-
тичне порівняння, а також найбільш високі показники того чи іншого органу, 
показники розкриття злочинів. Заперечення щодо використання показника роз-
криття злочинів як критерію оцінки оперативно-службової діяльності вже давно 
не сходять зі сторінок наукової літератури [8, с. 166.]. Однак наполегливі вказів-
ки «згори» суттєво приборкати злочинність надходять, як і раніше, що породжує 
масу різних зловживань.

Захист законних прав та інтересів громадян постійно декларується на службових 
нарадах, але насправді у правоохоронних органах практично всіх працівників цікав-
лять статистичні показники, що стосуються вчинених правопорушень, віднесених до 
компетенції того чи іншого правоохоронного органу.

Культивації відомчо-корпоративних мотивів злочинної поведінки сприяє власти-
ва деяким особам готовність іти на порушення закону на догоду своїм колегам по 
службі, насамперед керівнику, від якого залежить просування по службі, можливість 
одержання вищої посади, позачергового спеціального звання тощо. За певних умов 
ставлення як керівника, так і колективу до окремого працівника може набувати ха-
рактеру або підтримки, або цілковитого його ігнорування, створення різноманітних 
ускладнень та виживання з колективу. Отже, протиправні дії працівників, готових 
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«поліпшувати» показники, зумовлюються тиском із боку керівника підрозділу, під 
впливом якого формується прагнення не «підставляти товаришів».

Корпоративний характер взаємовідносин не тільки деформує сам зміст поняття 
«колективізм», перетворюючи його на протилежність, але й нерідко сприяє створен-
ню атмосфери нетерпимого ставлення до тих працівників, особливо молодих, які до-
тримуються законів, через те, що вони «псують» показники роботи всього підрозділу.

Цілком очевидно, що за праці в такій атмосфері правоохоронці йдуть на переви-
щення своїх повноважень, застосовують незаконні дії щодо затриманих громадян 
тощо. У разі вчинення таких злочинів вони зазвичай не думають про наслідки, оскіль-
ки сприймають їх як звичайні явища професійної діяльності. Крім того, вони не бо-
яться викриття, бо мають добру репутацію в керівництва і вважають обвинувачення 
їх малоймовірним. Звичайно, до цього можуть додаватися мотиви доведення своєї 
«переваги над громадянами».

Формуванню відомчо-корпоративних мотивів сприяє також кругова порука пра-
цівників правоохоронних органів, яка посилює впевненість у своїй безкарності, поро-
джує безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків.

Прикрашання справжнього стану справ за допомогою гри із цифрами, фальсифі-
кація матеріалів кримінальних проваджень, застосування незаконних методів не ви-
черпують перелік порушень законності в діяльності працівників правоохоронних ор-
ганів. Відомчо-корпоративні мотиви через низький професіоналізм стають свого роду 
виправданням злочинних дій. У цьому і полягає суспільна небезпека корпоративної 
кругової поруки. Упевненість працівників правоохоронних органів у своїй безкар-
ності зрештою призводить до вчинення службових злочинів, зокрема перевищення 
влади або службових повноважень.

Останніми роками спостерігається тенденція до неухильного зростання корисли-
вих мотивів службових злочинів через погіршення матеріального становища праців-
ників правоохоронних органів та деформації їхніх ціннісних орієнтацій. Основу цієї 
мотивації становлять користолюбство, прагнення наживи, невгамовна спрага нако-
пичення тощо.

Висока суспільна небезпека таких злочинів полягає у стійкій криміногенній наста-
нові правопорушників. Оскільки головним в їхньому житті є гроші чи матеріальні 
цінності, то особи цього типу внутрішньо готові до скоєння будь-якого злочину зара-
ди досягнення своєї мети.

Якщо для злочинців із відомчо-корпоративною мотивацією характерна деяка об-
меженість способів вчинення злочину рамками їхніх «ідейних» позицій, то злочинець 
із корисливою мотивацією в цьому розумінні більш універсальний, оскільки ідейні 
чинники тут не спрацьовують. Особі з корисливою мотивацією притаманний не гру-
повий, а індивідуальний егоїзм, і альтруїстичні погляди їй майже не властиві.

Варто зазначити, що на працівників правоохоронних органів з корисливими мо-
тивами поведінки дуже часто роблять ставку кримінальні структури з метою «вербу-
вання» на свій бік. Удаються не стільки до насильницьких методів впливу, скільки до 
привабливих обіцянок та підкупу. Представники криміналітету добре розуміють, що 
встановлення контактів із такими людьми значно спрощується за формулою «товар – 
гроші – товар».

Морально деформовані мотиви характеризуються негативним ставленням особи 
до загальнолюдських цінностей, державних інституцій, економічного ладу тощо. В їх 
основі лежать відокремлені ціннісні орієнтації та незадоволені соціальні потреби за 
відсутності якихось інтересів позитивного плану. Тут простежується чітко виражена 
антисуспільна спрямованість особи, її переконаність у правильності своїх принципів, 
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яка іноді доходить до фанатизму, а також ретельна продуманість методів злочинної 
діяльності. Особи з такою мотивацією можуть виступати в ролі лідерів або активних 
учасників організованих злочинних угрупувань.

Варто мати на увазі, що моральній деформації працівників правоохоронних ор-
ганів сприяє тотальна криза в Україні, яка породила в небачених раніше масштабах 
такі негативні явища, як розшарування суспільства на надто бідних і надто багатих, 
зневіру більшості громадян у майбутньому, утрату поваги до влади, корупцію, ор-
ганізовану злочинність, вбивства на замовлення тощо. У науці така ситуація дістала 
назву соціальної аномії.

За даними В. Поклад та Е. Ігнатенка, 51% опитаних ними респондентів вважають за 
можливе вирішувати свої проблеми незаконним шляхом і лише 28% висловили пере-
конливе «ні». До основних причин, які примушують людину застосовувати неправо-
мірні дії, респонденти віднесли такі: корумпованість органів державної влади – 59%; 
недосконалість законодавства – 40%; незаконні дії інших осіб – 28%; високу вірогідність 
позитивного результату за використання незаконних способів вирішення проблеми – 
23%; необізнаність щодо законних способів вирішення проблем – 20% [9, с. 15-17].

Якщо попереднім різновидам мотивів притаманна чітко виражена ідейна та мо-
ральна деформація особи, що характеризується загальною спрямованістю на реаліза-
цію своїх «принципів» або задоволення корисливих чи інших низьких потреб, то для 
ситуативного типу визначальну роль відіграє конкретна життєва ситуація. Стосовно 
працівників правоохоронних органів, які вчинили перевищення влади або службо-
вих повноважень, ситуація найчастіше не просто несе в собі риси суперечливості між 
сущим і належним, а має гостроконфліктний характер. Негаразди на роботі, образи, 
погрози, провокації, складна обстановка в сім’ї, навіть випадковий збіг несприятли-
вих життєвих обставин можуть слугувати спонуканням до вчинення службового зло-
чину, зокрема перевищення влади або службових повноважень.

Однак ситуативний тип не можна розуміти спрощено, як жертву фатального збігу 
обставин. Це було б методологічною помилкою, що властива теорії біхевіоризму, яка 
трактує людську поведінку за примітивною схемою «стимул – реакція». За такого під-
ходу про кримінальну відповідальність особи за вчинений злочин навіть не може бути 
мови, оскільки «винні самі обставини». Лише концепція соціального детермінізму дає 
наукові засади для визначення співвідношення свободи волі та відповідальності.

Вчинення перевищення влади або службових повноважень працівником правоохо-
ронного органу під впливом несприятливої ситуації також вказує на певні вади мораль-
но-психологічних якостей особи. У такому разі теж має місце діалектична взаємодія 
об’єктивного та суб’єктивного у злочинній поведінці. Людину, віддану справі служіння 
закону, жодна ситуація не може штовхнути на скоєння злочину. Отже, ситуативні моти-
ви, хоча й виникають під впливом несприятливих обставин, але також виявляють при-
ховані негативні властивості особи, за відсутності яких взаємодія не могла би відбутися.

Висновки. Наведена класифікація мотивів, притаманних працівникам правоохо-
ронних органів під час вчинення перевищення влади або службових повноважень, 
має дещо умовний характер і не охоплює всього розмаїття особистісних властивостей 
цих працівників. У разі вчинення злочину можуть мати місце і перехідні типи моти-
вів у вигляді варіацій наведених. До того ж будь-яка класифікація не може охопити 
всіх нюансів людської поведінки. Однак практична цінність запропонованої типоло-
гії мотивів полягає у тому, що вона інтегрує особистісні якості злочинця, відображає 
їхню сутність і надає орієнтири для оперативної профілактичної роботи. Тим самим 
створюються умови для вивчення конкретної особи злочинця, оскільки в загальному 
так чи інакше проявляється індивідуальне і навпаки.
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ОСНОВНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ  
ЗАПОБІГАННЯ СУЇЦИДУ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ  

У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ

Тернавська Анастасія Андріївна,
аспірант кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права
(Національна академія внутрішніх 
справ, м. Київ, Україна)

У статті розглянуто основні кримінально-правові заходи й особливості запобіган-
ня суїциду серед засуджених у виправних колоніях. Доведено, що одним із основних 
елементів кримінально-правових заходів запобігання суїциду серед засуджених у ви-
правних колоніях є такий самостійний інститут кримінально-виконавчого права, як 
режим виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі. Визначено ключо-
ві елементи системи режимних заходів запобігання суїциду серед засуджених, надано 
їх класифікацію. Так, однією зі складових частин спеціально-кримінологічного запо-
бігання є прогностична діагностика суїциду, під якою розуміється діяльність персо-
налу виправної колонії, спрямована на збирання, узагальнення й аналіз інформації 
про схильність засуджених до різних видів суїцидальної поведінки, визначення серед 
них категорій, найбільш схильних до самогубства. Наголошено, що під час проведен-
ня заходів зі встановлення потенційних суїцидентів у виправних колоніях персоналу 
установ необхідно зосередитися на особах, щодо яких надходять дані, які свідчать про 
їх небезпечне становище в мікросоціальному середовищі засуджених у плані соціаль-
ної адаптації, тобто про такі обставини, що можуть призвести до конфліктної ситуації, 
агресивних проявів чи суїциду. Важливим напрямом діяльності персоналу виправних 
колоній, спрямованої на запобігання суїциду серед засуджених, є корекція агресив-
них проявів, яка полягає у виявленні засуджених, схильних до агресії. Визначення 
різновиду агресії дає можливість персоналу установи правильно обрати найбільш 
дієві психокорекційні заходи, форми та методи роботи з конкретним засудженим. 
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Зроблено висновок, що успішність реалізації заходів запобігання доведенню до само-
губства засуджених залежить від ступеня злагодженості дій працівників усіх служб і 
підрозділів виправних колоній.

Ключові слова: засуджений, позбавлення волі, суїцид, запобігання суїциду.

KEY CRIMINAL LEGAL MEASURES TO PREVENT SUICIDE  
AMONG CONVICTS IN CORRECTIONAL FACILITIES

Ternavska Anastasiia Andriivna,
Postgraduate Student  
at Department of Criminology 
and Criminal Executive Law
(National Academy of Internal Affairs 
of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

The article deals with the main criminal-law measures for the prevention of suicide 
among convicts in correctional colonies. The features of preventing suicide among convicts 
in correctional colonies are highlighted. It is proved that one of the main elements of crim-
inal-legal measures for the prevention of suicide among convicts in correctional colonies is 
an independent institute of criminal-executive law, such as a mode of execution and serving 
a sentence in the form of imprisonment. The key elements of the system of regime measures 
for the prevention of suicide among convicts are determined, their classification is given. 
Thus, one of the components of special-criminological prevention is the prognostic diag-
nosis of suicide, which refers to the activities of the staff of the correctional colony, aimed 
at collecting, summarizing and analyzing information about the susceptibility of convicts 
to various types of suicidal behavior, identifying among them the categories most suicidal. 
It was emphasized that during the conduct of measures to identify potential suicides in 
correctional colonies, the staff of the institutions should focus on persons who are receiv-
ing data indicating their dangerous situation in the micro-social environment of convicted 
persons in terms of social adaptation, that is, about such circumstances that may lead to a 
conflict situation, an aggressive manifestation or suicide. It was found out that the correc-
tion of aggressive manifestations, which consists in the identification of convicts inclined to 
aggression, is an important direction in the work of the correctional colony’s staff aimed at 
preventing suicide among convicts. Determining the kind of aggression allows the staff of 
the institution to correctly select the most effective psycho-corrective measures, forms and 
methods of work with the specific convicts. It is concluded that the success of the implemen-
tation of measures to prevent the conviction of suicide depends on the degree of coherence 
of the actions of the employees of all services and units of correctional colonies.

Key words: convicted, imprisonment, suicide, prevention of suicide.

Постановка проблеми. Нині проблема суїциду стає однією з найбільш актуальних 
соціально-психологічних проблем сучасного суспільства. Спостерігається збільшення 
кількості патологій у психологічному житті людей, зокрема в установах відбування 
покарань. Як свідчить статистика, Україна є лідером за кількістю самогубств, учине-
них у місцях позбавлення волі.

Зазначене дає підстави стверджувати, що визначення ефективних заходів запобі-
гання вчиненню суїциду серед засуджених у виправних колоніях зберігає свою теоре-
тичну і практичну актуальність для кримінально-виконавчої системи України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній і зарубіжній літературі 
питанню запобігання суїциду в установах виконання покарань приділялася особлива 
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увага. Такі автори, як Ю.В. Александров, Ю.М. Антонян, І.Г. Богатирьов, М.Г. Деболь-
ський, Н.Ю. Максимова, Л.М. Мелентьєв, А.С. Михлин, В.В. Суліцький, А.П. Тищен-
ко, В.А. Тихоненко, В.О. Шаповалов, Р.А. Шахманов, Л.М. Шестопалова і багато інших 
торкалися окремих питань запобігання суїциду в установах виконання покарань.

Проте кримінально-правові заходи запобігання суїциду серед засуджених у ви-
правних колоніях комплексно науковцями не досліджувалися, що зумовлює актуаль-
ність теми дослідження та необхідність проведення відповідного комплексного нау-
кового пошуку.

У зв’язку з вищевикладеним метою статті виступає дослідження основних кримі-
нально-правових заходів запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоні-
ях, а також пошук шляхів їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Особливістю будь-якої профілактичної роботи 
в установах виконання покарань є те, що вона проводиться у межах кримінально-пра-
вових відносин, які виникають у зв’язку з реалізацією кримінальної відповідальності 
та виконанням призначеного судом покарання.

Відповідно, більшість заходів, спрямованих на запобігання тому чи іншому яви-
щу, здійснюється на підставі та в порядку, передбачених нормами кримінального, 
кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства. Водночас 
деякі превентивні заходи можуть реалізовуватися відповідно до інших законодавчих 
актів (наприклад, зі здійснення оперативно-розшукової діяльності, забезпечення за-
ходів безпеки і застосування вогнепальної зброї і т. п.) або в ненормативному поряд-
ку, будучи урегульованими нормами права лише в загальній формі (наприклад, при 
проведенні виховної роботи із засудженими уповноваженими на те представниками 
громадських організацій, окремими громадянами і т. д.) [1, с. 87].

Проблема запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях деякою мі-
рою ускладнена через низьку підготовку та поверхневе ставлення до неї певної ча-
стини співробітників виправних колоній, крім цього, здебільшого суїцидальні акти 
засуджених пов’язують із психічними відхиленнями або практично не звертають на 
них уваги, оцінюючи їх як звичайні, «нормальні» для місць позбавлення волі явища.

Вважаємо, що запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях неможли-
ве без розробки комплексних профілактичних заходів і певних етапів їх реалізації. Нині 
прийнятий у кримінології термін «попередження злочинності» трактується як «склад-
ний комплекс різноманітних заходів попереджувального впливу», «комплекс взаємо-
пов’язаних заходів, що проводяться державними органами та громадськістю» [2, с. 178] 
або «система державних і громадських заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю, 
виявлення, блокування, нейтралізацію й усунення причин, що її породжують» [3, с. 82].

Заходи попередження злочинності у класичній кримінології поділяються на такі 
етапи, як профілактика, запобігання і припинення. У кримінології «профілактику, 
предметом якої є суїцид, пияцтво, наркотизм», тобто форми аутодеструктивної пове-
дінки, прийнято називати «соціальною профілактикою» [4, с. 12-13]. Слід зазначити, 
що більшість правознавців, котрі займаються розробкою питань профілактики, на-
самперед, крайньої форми аутодеструктивної поведінки засуджених, у своїх дослід-
женнях акцентували увагу на психолого-педагогічних, медичних і організаційних 
моментах (А.Г. Амбрумова, І.Б. Бойко, О.С. Міхлін, М.П. Мєлентьєв, А.П. Тищенко 
та ін.), правовим аспектам проблеми суїциду приділяється менше уваги (Р.А. Шах-
манов, О.Р. Цой). Зважаючи на значення досліджень поіменованих науковців і власні 
переконання, найбільшого ефекту під час їх практичної реалізації можливо досяг-
нути лише за комплексного характеру їх застосування, що здійснюється в рамках 
правової регламентації, оскільки «загальні напрацювання у сфері профілактичних 
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заходів повинні закріплюватися юридично» [5, с. 115] і реалізовуватися також і в міс-
цях позбавлення волі.

У цьому контексті необхідно навести думку вітчизняного вченого О.О. Шкута, 
котрий стверджує, що проблема запобігання вчиненню засудженими нових кримі-
нальних правопорушень має передбачати комплекс заходів, які включають у себе 
оптимальне поєднання загальносоціальних (організаційно-правових, соціально-е-
кономічних тощо), спеціально-кримінологічних (оперативно-розшукових і виправ-
них), індивідуально-профілактичних і віктимологічних заходів впливу, здійснюваних 
у тісній взаємодії суб’єктів кримінально-виконавчої системи з дотриманням принци-
пів, напрямів, форм і методів як відомчої, так і міжвідомчої взаємодії, а також упро-
вадження запобіжно орієнтованого спецкурсу до навчальних планів підготовки фа-
хівців у навчальних закладах ДКВС України [6, с. 288]. Зазначене ще раз підтверджує 
доцільність комплексного застосування заходів, спрямованих на усунення будь-яких 
негативних процесів в умовах виправної колонії, в т. ч. суїциду серед засуджених.

Особливістю будь-якої профілактичної роботи в умовах виправної колонії є те, що 
застосування покарання саме по собі вже є профілактичним впливом, який щодо ча-
стини засуджених не дав позитивних результатів, а тому вимагає застосування до-
даткових заходів. У виправних колоніях застосовуються загально-кримінологічні та 
спеціально-кримінологічні профілактичні заходи, спрямовані на виявлення й усу-
нення причин, умов та інших детермінант правопорушень і злочинів, тобто об’єктом 
профілактики виступає не тільки сама кримінальна діяльність у виправній колонії, 
а, насамперед, фактори, обставини, що її зумовлюють, її детермінанти.

З урахуванням вищевикладеного визначаємо профілактику суїциду серед засу-
джених у виправних колоніях як заходи щодо цілеспрямованого виявлення, усу-
нення (нейтралізації) причин, умов та інших детермінант суїцидальної поведінки 
серед засуджених.

Профілактичні заходи, як відомо, поділяються на загальні та спеціальні. До пер-
ших відносимо заходи, що застосовуються в рамках основних засобів виправлен-
ня і безпосередньо не спрямовані на запобігання суїцидальної поведінки осіб, ко-
трі утримуються у виправних колоніях (суспільно корисну працю, загальноосвітнє 
і професійно-технічне навчання). Спеціальні заходи безпосередньо спрямовані на 
попередження суїцидальної поведінки засуджених у виправній колонії. Це система 
адміністративно-службових профілактичних заходів, що складається зі спеціальних 
комплексів режимно-оперативних, організаційних, виховних, психологічних і медич-
них профілактичних заходів.

На нашу думку, в контексті ефективної реалізації профілактичних заходів відом-
чого рівня, спрямованих на запобігання суїциду засуджених у виправних колоніях, 
доцільно розглянути систему виокремлених нами відомчих адміністративно-службо-
вих заходів, які включають спеціалізовані комплекси: кримінально-правові, виховні, 
психологічні, медичні та неспеціалізовані комплекси профілактичних заходів.

Так, одним із основних елементів кримінально-правових заходів запобігання су-
їциду серед засуджених у виправних колоніях є такий самостійний інститут кримі-
нально-виконавчого права, як режим виконання і відбування покарання у виді поз-
бавлення волі – встановлена система правил поведінки засуджених, що виражається 
в ізоляції, диференціації умов тримання, правообмеженнях і забезпеченні розпорядку 
дня та застосування заходів виправного впливу з метою ресоціалізації та виправлення 
засуджених, виключення можливості здійснення ними нових злочинів та інших ан-
тигромадських вчинків [7, с. 121], до яких слід віднести й аутодеструктивну поведінку 
засуджених, у т. ч. суїцид.
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Профілактичний вплив режиму полягає не тільки у примусовому впливі на засу-
джених, а ще і в певному наборі правообмежень, покликаних дисциплінувати пове-
дінку та забезпечити виправлення особи.

Роль режиму як засобу попередження суїцидальної поведінки в умовах виправ-
ної колонії визначається необхідністю і можливістю нейтралізації об’єктивних пере-
думов і детермінант цього деструктивного явища. На нашу думку, вказаним цілям 
сприяють: встановлений розпорядок дня в установі, періодична перевірка наявності 
засуджених, порядок їх пересування, вилучення заборонених до використання ре-
чей і предметів, особистий огляд, огляд житлових приміщень (камер), чітка фіксація 
й аналіз всіх випадків суїцидальної поведінки, постановка на профілактичний облік 
осіб із суїцидальною активністю, а також осіб, віднесених до групи підвищеного ри-
зику здійснення суїцидального акту.

У системі режимних заходів запобігання суїциду серед засуджених у виправних ко-
лоніях важливу попереджувальну функцію як у виявленні й усуненні причин і умов, 
які сприяють формуванню саморуйнівної поведінки, так і в запобіганні суїцидально-
му акту й усуненні його причин відіграє нагляд. Працівники виправної колонії впра-
ві втрутитися та перешкодити засудженому здійснити спробу суїциду чи членоуш-
кодження у разі виявлення такої ситуації. Зважаючи на складність і багатоаспектність 
досліджуваного нами питання, форми та методи нагляду та інших режимних заходів 
у межах цього наукового дослідження доцільно умовно розділити на дві групи профі-
лактичних заходів: загального та спеціального характеру.

Першу групу складають загально-профілактичні заходи, направлені на виявлення 
й усунення причин і умов аутодеструктивної, в т. ч. суїцидальної, поведінки осіб, за-
суджених до позбавлення волі, та безпосередньо пов’язані із забезпеченням порядку 
виконання і відбування покарань у виправній колонії. Ця група включає в себе як 
забезпечення виконання особами, котрі відбувають покарання у виправній колонії, 
своїх обов’язків, так і охорону їх законних прав та інтересів, серед яких найбільш прі-
оритетними є право на особисту безпеку та право на життя.

До загально-профілактичних заходів належать: проведення регулярних обшуків 
засуджених і камер, у яких вони утримуються; огляд житлової та виробничої зон ви-
правної колонії з вилученням заборонених предметів; запобігання зберіганню та ви-
користанню засудженими промислового обладнання, робочого інструментарію не за 
цільовим призначенням, а також інших предметів, що можуть бути використані таки-
ми особами з метою навмисного нанесення собі членоушкоджень.

Крім того, важливе місце серед загально-профілактичних заходів запобігання су-
їцидальної поведінки займає інформування засуджених про негативні для них на-
слідки вчинення правопорушень, передбачених правилами внутрішнього розпоряд-
ку установ виконання покарань, зокрема про передбачені за такі дії каральні заходи.

Погіршення режиму тягне за собою погіршення дисципліни, що частіше проявля-
ється у таких формах аутодеструктивної поведінки, як вживання алкогольних напоїв 
і наркотичних речовин, внаслідок чого збільшується кількість конфліктних ситуацій, 
випадків суїциду та нанесення собі членоушкоджень особами, засудженими до поз-
бавлення волі.

Друга група – спеціальні профілактичні заходи суїциду, безпосередньо пов’язані 
з впливом на осіб, віднесених до групи підвищеного ризику вчинення суїцидальних 
актів в умовах виправної колонії. Такі заходи направлені на здійснення посиленого наг-
ляду і контролю за поведінкою осіб, схильних до суїциду, особливо у період їх утриман-
ня в дисциплінарному ізоляторі, приміщеннях камерного типу, одиночних камерах, 
на виробництві, та реалізуються за допомогою технічних засобів нагляду та контролю.
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Окрім вже перерахованих режимних заходів запобігання суїциду, на нашу думку, 
доцільно також використовувати такі режимні заходи, як огляд посилок і бандеролей, 
цензуру кореспонденції, адресованої засудженим, до участі у якій доцільно залучати 
психолога виправної колонії, а у разі виявлення у кореспонденції інформації, котра 
може спровокувати особу до суїцидальних дій, – тимчасового її вилучення з метою 
обрання тактики проведення заходів запобігання суїциду.

Вбачається, що не менш ефективним на шляху запобігання суїциду серед засуджених 
у виправних колоніях є своєчасне виявлення та вилучення алкогольних напоїв, граль-
них карт, а також предметів, які можуть бути використані як знаряддя самогубства.

Враховуючи викладене, вважаємо, що режим утримання засуджених є важливим 
загально-кримінологічним елементом заходів запобігання суїциду серед засуджених, 
тому удосконалення правових норм, спрямованих на посилення режиму у виправних 
колоніях, сприятиме підвищенню рівня забезпечення гарантованого державою права 
на життя щодо осіб, засуджених до позбавлення волі.

Іншим, не менш важливим елементом кримінально-правових заходів запобігання суїци-
ду серед засуджених у виправних колоніях є діяльність оперативних підрозділів виправних 
колоній, яка повинна включати в себе заходи загального і спеціального характеру.

До комплексу заходів загального характеру, на нашу думку, слід віднести заходи, 
спрямовані на запобігання протиправним діянням із боку засуджених осіб, викорі-
ненню тюремної субкультури та інших норм і традицій, які мають місце в умовах 
виправної колонії.

До заходів спеціального характеру доцільно віднести виявлення причин і умов, що 
сприяють порушенню засудженими порядку відбування покарання; виявлення осіб, 
котрі за своїми психологічними характеристиками потенційно є об’єктами фізичного 
або психічного насилля з боку інших засуджених; контроль за поведінкою таких осіб; 
використання різних способів і засобів запобігання суїцидальній поведінці засуджених.

Особливу увагу персоналу виправної колонії необхідно приділяти засудженим із 
психічними відхиленнями, оскільки вони несуть особливу небезпеку в контексті мож-
ливого вчинення агресивних дій.

Окремо необхідно зупинитися на такому важливому напрямку запобігання суїциду 
серед засуджених у виправних колоніях, як спеціально-кримінологічне запобігання.

Спеціально-кримінологічне запобігання – це діяльність персоналу установи ви-
конання покарань, спрямована на здійснення профілактики суїцидів, насамперед, 
пов’язаних із криміналом (доведенням засуджених до суїциду, що передбачено ст. 120 
Кримінального кодексу України).

Під час проведення заходів зі встановлення потенційних суїцидентів у виправних 
колоніях персоналу установ необхідно зосередитися на особах, щодо яких надходять 
дані, що свідчать про їх небезпечне становище в мікросоціальному середовищі засу-
джених у плані соціальної адаптації, тобто про такі обставини, які можуть призвести 
до конфліктної ситуації, агресивних проявів чи суїциду.

Зазначене дозволяє стверджувати, що у роботі персоналу виправної колонії, спря-
мованій на запобігання суїциду серед засуджених, особливу увагу необхідно приділя-
ти вивченню негативних процесів, які відбуваються, могли або можуть відбутися у се-
редовищі засуджених, з метою завчасного виявлення засуджених, найбільш схильних 
до суїциду. Це дасть змогу своєчасно запобігти вчиненню засудженим акту самогуб-
ства шляхом проведення різноманітних профілактичних заходів як стосовно самого 
засудженого, схильного до суїциду, так і у середовищі, яке його оточує.

Однією зі складових частин спеціально-кримінологічного запобігання є прогнос-
тична діагностика суїциду, під якою розуміється діяльність персоналу виправної 
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колонії, спрямована на збирання, узагальнення й аналіз інформації про схильність 
засуджених до різних видів суїцидальної поведінки, визначення серед них категорій, 
найбільш схильних до самогубства.

Важливе значення має первинна діагностика суїцидальної поведінки серед засу-
джених, яка проводиться з новоприбулими до виправної колонії засудженими шля-
хом документального вивчення особистості засудженого, проведення бесід, анкету-
вання, психодіагностичного тестування та медичного обстеження.

Виховна робота із засудженими належить до основних заходів запобігання суїциду 
серед засуджених у виправних колоніях і повинна бути спрямована на весь спецконтин-
гент, оскільки порівняно з іншими соціальними групами населення зазначена категорія 
входить до групи підвищеного ризику вчинення суїциду. Методи і прийоми виховної 
роботи із засудженими, спрямовані на запобігання згаданому деструктивному явищу, 
повинні бути підібрані індивідуально залежно від їх психологічного типу. Успішність 
реалізації таких виховних заходів на практиці прямо залежить від ступеня налагоджено-
сті взаємозв’язку між відділом соціально-виховної роботи та психологом установи.

Психологічні заходи запобігання суїциду серед засуджених реалізовуються відразу 
після прибуття засуджених до виправної колонії шляхом психологічної діагностики, 
яка проводиться за допомогою анкетування, інтерв’ювання, особистих бесід, а також 
детального вивчення матеріалів особової справи засудженого.

Важливим напрямом діяльності персоналу виправних колоній, спрямованої на за-
побігання суїциду серед засуджених, є корекція агресивних проявів, що полягає у ви-
явленні засуджених, схильних до агресії.

Визначення різновиду агресії дає можливість персоналу установи правильно об-
рати найбільш дієві психокорекційні заходи, форми та методи роботи з конкретним 
засудженим.

До медичних заходів запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях 
відносимо: виявлення медичних факторів, які можуть служити детермінантами ау-
тодеструктивної поведінки; ретельну діагностику та виявлення психічних розладів 
і відхилень у осіб, засуджених до позбавлення волі; проведення профілактичних за-
ходів щодо осіб із психічними розладами; надання допомоги особам, котрі здійснили 
акт членоушкодження чи спробу суїциду; проведення навчань із персоналом виправ-
них колоній з питання надання невідкладної допомоги особам, які здійснили акт чле-
ноушкодження чи спробу суїциду.

Беззаперечно, важливе значення у реалізації заходів запобігання суїциду серед 
засуджених мають організаційні заходи, наприклад, розробка заходів підвищення 
ефективності службових розслідувань у виправних колоніях за фактами смерті засу-
джених з метою встановлення її істинних причин і виключення насильницької смерті 
особи, а також за фактами доведення до самогубства та вбивств засуджених, замаско-
ваних під самогубства.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що успішність реаліза-
ції заходів запобігання доведенню до самогубства засуджених залежить від ступеня 
злагодженості дій працівників усіх служб і підрозділів виправних колоній.

Крім того, враховуючи позитивний профілактичний вплив режиму виконання 
і відбування покарання у виді позбавлення волі, який полягає не тільки в примусо-
вому впливі на засуджених, а ще і в певному наборі правообмежень, покликаних дис-
циплінувати поведінку та забезпечити виправлення особи, вважаємо, що зазначений 
самостійний інститут кримінально-виконавчого права є одним із основних елементів 
кримінально-правових заходів запобігання суїциду.
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Статтю присвячено дослідженню проблем організаційно-тактичних особливостей 
використання спеціальних знань під час проведення огляду місця події під час розсліду-
вання порушень державного кордону. Визначено особливості залучення та участі спе-
ціалістів під час проведення огляду місця події (ОМП) за умов порушення державного 
кордону, внесено пропозиції щодо вдосконалення такої діяльності. Суттєві зміни у чин-
ному кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві України потре-
бують удосконалення криміналістичного забезпечення розслідування незаконного пе-
реправлення осіб через державний кордон України (ДКУ) та незаконне перетинання 
ДКУ. Зважаючи на кваліфікацію порушення ДКУ, диференційовано слідчі підрозділи, 
які уповноважені розслідувати ці кримінальні правопорушення. Зважаючи на це, вини-
кає потреба у розробленні криміналістичних рекомендацій щодо використання спеці-
альних знань із метою ефективного вирішення завдань кримінального судочинства.

Аналіз чинного законодавства свідчить, що, крім загальних вимог до спеціаліста, 
визначених КПК України, кожний правоохоронний орган керується відомчими нор-
мативно-правовим актами, що регулюють їх залучення до проведення ОМП.

Вивчення організаційно-тактичних особливостей залучення спеціалістів до прове-
дення ОМП свідчить, на думку авторів, про необхідність корегування спеціальних 
знань, зважаючи на зміну загроз недоторканості державного кордону України.
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Виходячи з особливостей режиму ДКУ, умов проведення ОМП, у разі його пору-
шення, незначного досвіду в проведенні ОМП слідчими НПУ за умов порушення 
ДКУ, закріплення підслідності ст. 3322 ККУ за слідчими СБУ, умов гібридної війни 
РФ проти України, посилення диверсійної та терористичної діяльності спецслужб РФ 
на території України з використанням нелегальної інфільтрації через ДКУ, на дум-
ку авторів, будь-яке порушення ДКУ необхідно розглядати через призму ймовірного 
здійснення підривної діяльності проти України, зокрема з використанням транснаці-
ональних каналів нелегальної міграції. 

Рекомендовано у разі порушення ДКУ ОМП здійснювати за рішенням прокуро-
ра спільною слідчо-оперативною групою під керівництвом слідчого НПУ (СБУ) із за-
лученням працівників органу охорони державного кордону (ООДКУ), оперативних 
працівників ДПСУ та спеціалістів НПУ і СБУ. Це сприятиме завчасній попередній 
кваліфікації порушення ДКУ, ефективного використання оперативних сил та засо-
бів, максимального отримання криміналістичної інформації. 

Ключові слова: спеціаліст, спеціальні знання, слідчий, слідчо-оперативна група, 
огляд місця події, порушення державного кордону, незаконне переправлення осіб че-
рез державний кордон, незаконне перетинання державного кордону.

ORGANIZATIONAL-TACTICAL FEATURES OF USE SPECIAL KNOWLEDGE 
DURING CONDUCTING THE INSPECTION OF THE PLACE OF INCIDENT  

IN THE INVESTIGATION OF THE STATE BORDER VIOLATIONS
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The article is devoted to the study of problems organizational-tactical features of use spe-
cial knowledge during conducting the inspection of the place of incident in the investiga-
tion of the state border violations. The features of attraction and participation of specialists 
during conducting the inspection of the place of incident of the state border violations have 
been determined. The propositions to improve their activities have been made.

A substantial change in the current criminal and criminal procedural legislation of Ukraine 
causes the need to improve forensic provision of investigation illegal transfer of persons 
across the state border and illegal crossing of the state border of Ukraine. Depending on the 
qualification of the violation of the state border the investigation divisions had been differ-
enced. In connection with this, there is a need for development forensic recommendations for 
use special knowledge in order to effectively solving problems of criminal justice.

The analysis of the current legislation testifies that in addition to the general requirements 
for a specialist identified by Criminal Procedure Code of Ukraine each law enforcement 
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agency is guided by departmental legal acts which regulate their involvement the inspec-
tion of the place of incident.

Study of organizational and tactical features of attraction of specialists to the inspection 
of the place of incident in connection with changing threats to the integrity of the state bor-
der Ukraine there is a need to correct special knowledge.

Nowadays any violation of the state border should be considered through the prism of 
a possible implementation of subversive activities against Ukraine based on the features 
of the state border regime, conditions for the inspection of the place of incident in case of 
violation, little experience in conducting the inspection of the place of incident by the detec-
tives of the National Police, consolidation jurisdiction art. 332 Penal Code to detectives of 
the Security Service of Ukraine, the conditions of the hybrid war Russian Federation against 
Ukraine using illegal infiltration through the state border of Ukraine.

In case of the violation of the state border the inspection of the place of incident to pro-
vide according to a prosecutors sanction by an Investigative Operative Group headed by 
detective of the National Police (Security Service of Ukraine) with attraction employee of 
the state border guard body, operational stuff of the State Border Guard Service of Ukraine, 
specialists of the National Police of Ukraine and Security Service of Ukraine has been rec-
ommended. This will advance early qualification of the state border violations, effective use 
of operational forces and means, maximizing forensic meaningful information.

Key words: specialist, special knowledge, interrogator, Investigative Operative Group, 
the inspection of the place of incident, illegal transfer of persons across the state border, 
illegal crossing of the state border.

Концепцією розвитку сектора безпеки й оборони України (Указ Президента Украї-
ни від 14.03.2016 р. № 92/2016) поширення транскордонної організованої злочинності 
визначено серед викликів у сфері безпеки. Очевидними чинниками, що визначають 
ступінь небезпеки злочинності, пов’язаної з незаконним переправленням мігрантів до 
Європи, є використання небезпечних способів такого переправлення, використання 
підроблених документів, використання корупційних механізмів, залучення мігрантів 
до різних насильницьких дій [1].

На протидію злочинності, пов’язаної з порушенням державного кордону, остан-
німи роками впливали такі фактори, як реформування Прикордонних військ Укра-
їни у Державну прикордонну службу України (далі – ДПСУ) – правоохоронний ор-
ган спеціального призначення; ухвалення нового Кримінального кодексу України, 
у якому злочини за незаконне перетинання державного кордону України (ст. 331 
ККУ) та незаконне переправлення осіб через ДКУ (ст. 332 ККУ) із глави «Злочини 
проти держави» розділу «Інші злочини проти держави» перенесено до розділу «Зло-
чини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, за-
безпечення призову та мобілізації»; декриміналізація ст. 331 ККУ; криміналізація 
незаконного перетинання ДКУ (ст. 3322 ККУ); позбавлення ДПСУ повноважень ор-
гану дізнання, зважаючи на ухвалення КПК України (2012 р.); надання оперативним 
підрозділам органів охорони ДКУ (ООДК) статусу суб’єкта кримінального процесу 
на боці обвинувачення щодо здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого 
(прокурора) (ч. 1 ст .41 КПК); зміна підслідності ст. 332 ККУ від слідчих СБУ до слід-
чих НПУ [2-5, с. 206-212; 6].

ДПСУ забезпечує недоторканість державного кордону та охорону суверенних 
прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні [7], а тому 
повсякденна діяльність ООДК спрямована на забезпечення режиму ДКУ, зокрема 
у частині дотримання порядку його перетинання та виявлення ознак (фактів) його 
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порушення [3]. Особливої актуальності набуває охорона та захист державного кордо-
ну в умовах ведення РФ гібридної війни проти України.

Аналіз стану злочинності, пов’язаної з порушенням ДКУ, та практики правоохо-
ронних органів щодо її протидії свідчить про необхідність удосконалення криміна-
лістичного забезпечення розслідування злочинів, які посягають на недоторканість 
ДКУ загалом та на використання спеціальних знань під час проведення ОМП під час 
розслідування цієї категорії кримінальних проваджень зокрема.

Метою статті є визначення проблемних питань щодо організаційно-тактичних 
особливостей використання спеціальних знань під час проведення ОМП під час роз-
слідування порушень ДКУ та внесення пропозицій щодо їх вирішення.

Сучасний етап розвитку інституту спеціальних знань у кримінальному судочинстві 
бере свій початок наприкінці 90-х р.. ХХ ст. та продовжується дотепер, що зумовлено 
низкою подій, які відбулись останнім часом і значно вплинули не тільки на значення 
застосування результатів використання для потреб слідства, але й на сам процес ро-
боти обізнаних осіб [8, c. 187-190]. Доцільність залучення спеціаліста до ОМП зумов-
лена дослідницьким характером цієї слідчої дії. Починаючи з другої половини ХХ ст., 
вчені-криміналісти дотримуються думки, відповідно до якої цілями ОМП є не тільки 
виявлення слідів злочину та встановлення обставин його скоєння, але й пізнання та 
розкриття змісту доказів, перевірка їх достовірності, адекватності. Результати огляду, 
особливо такого його виду, як ОМП, дозволяє слідчому визначити направленість роз-
слідування, уявити механізм події, що розслідується, схарактеризувати особу злочинця 
[9, с. 85]. Від якості огляду та його кількісної обробки із застосуванням сучасних науко-
во-технічних криміналістичних засобів збирання слідів залежить обсяг доказової бази, 
встановлення кваліфікувальних ознак складу злочину. Оскільки сліди злочину збері-
гаються, як правило, протягом незначного часу, то помилки під час проведення огля-
дів здебільшого вже не можуть бути відновлені ні під час подальшого розслідування, 
ні під час судового розгляду. Уважний і досконалий ОМП дозволяє встановити мету 
та направленість умислу правопорушника. Оскільки при ОМП вагоме значення має 
склад учасників (слідчо-оперативної групи) СОГ, то часто помилки полягають у тому, 
що ОМП проводиться без участі спеціалістів, чия присутність є обов’язковою [10].

Проблемні питання використання спеціальних знань досліджували такі вітчизняні 
та зарубіжні вчені, як В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, В.Г. Гончаренко, А.В. Іщенко, Н.І. Кли-
менко, В.О. Комаха, В.С. Кузьмічов, А.А. Ейсман, А.М. Лазебний, В.К. Лисиченко, 
І.В. Пиріг, Б.В. Романюк, М.В. Салтєвський, М.Я. Сегай, М.А. Селіванов, В.В. Семенов, 
П.В. Цимбал, М.Г. Щербаковський, В.О. Яремчук та інші [11-17].

На думку В.Г. Гончаренко, В.К. Лисиченко та Н.І. Клименко, під спеціальними 
знаннями слід розуміти ті, які лежать в основі тих чи інших спеціальностей та спеці-
алізацій [15, с. 6]. Деякі автори розрізняють криміналістичні, процесуальні і непро-
цесуальні спеціальні знання. Криміналістичні знання є системою взаємопов’язаних 
юридичних і природничо-технічних наукових знань. Процесуальні форми вико-
ристання спеціальних знань передбачені кримінально-процесуальним законодав-
ством – безпосереднє використання слідчим спеціальних знань під час досудового 
розслідування, проведення судових експертиз, участь спеціаліста під час проведення 
слідчих дій. На думку В.С. Кузьмічова та І.В. Пирога, «непроцесуальні» форми вико-
ристання спеціальних знань прямо не передбачені законом [18, c. 28]. Г.І. Грамович 
зараховує до них такі: технічні та інші обслідування, попереднє дослідження слідів, 
речових доказів, консультації [19, c. 13].

Що стосується використання спеціальних знань під час розслідування пору-
шень державного кордону України, то окремі сторони цього питання розглядалися 
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у роботах Ю.І. Літвіна [20; 21], В.О. Сича [22], О.І. Ониська [23], Л.Ю. Капітанчук, 
О.В. Кравчука [24], Є.П. Бегалова, М.П. Климчука [25], О.В. Мельника [26].

Порушення державного кордону об’єктивується у різних видах правопорушень, 
зокрема адміністративних (ст. 2041 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба неза-
конного перетину державного кордону України») [27], кримінальних (ст. 332 ККУ «Не-
законне переправлення осіб через державний кордон України», 3322 ККУ «Незаконне 
перетинання державного кордону України») [2]. Загальним для цих правопорушень є 
необхідність дослідження місця події (ділянки державного кордону – незаконного пе-
ретину державного кордону, яке здійснюється у процесі службового огляду прикор-
донним патрулем, адміністративного огляду адміністративно-оперативною групою, 
слідчого огляду (огляду місця події) слідчим. Перші два огляди здійснюються військо-
вослужбовцями ДПСУ, а третій – слідчими НПУ/СБУ. Завданням службового огляду 
є виявлення ознак (слідів правопорушення – незаконного перетинання ДКУ), вжиття 
заходів щодо їх збереження та затримання порушників державного кордону. Під час 
адміністративного огляду здійснюється дослідження обстановки порушення кордо-
ну, яке може містити ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення. 
За умов незаконного переправлення осіб через ДКУ (ст. 332 ККУ) місцем події є ділян-
ка місцевості, де здійснювалося переміщення (затримання) осіб (нелегальних мігрантів) 
чи проведено тактико-спеціальну операцію із затримання злочинців – осіб, причетних 
до незаконного переправлення, організації, керівництву, сприяння порушенню ДКУ. 
При цьому суб’єкт злочину може перетинати ДКУ разом з особами, яких переправля-
ють через ДКУ, дистанційно керувати (сприяти), що знаходить відповідне відображення 
у слідовій картині на місці події. Особливістю незаконного перетинання ДКУ (ст. 3322 
ККУ) є відсутність альтернативи адміністративної відповідальності осіб, причетних до 
незаконного перетинання державного кордону, зокрема за ст. 2041 КУпАП, а тому всі 
порушники ДКУ є суб’єктами злочину ст. 3322 ККУ; на місці події у слідовій картині мо-
жуть бути відображені ознаки, що можуть свідчити про наявність умислу – заподіяння 
шкоди інтересам держави (сліди від переміщення зброї, військового спорядження, спе-
цтехніки тощо) або перетин державного кордону представниками збройних сил (інших 
силових відомств) держави-агресора – слідова картина характерна для переміщення ди-
версійно-розвідувальних груп, осіб зі спеціальною підготовкою, військових підрозділів. 
До основних завдань ОМП незаконного переправлення осіб через ДКУ належить вияв-
лення, фіксація та оцінка обстановки місця події, встановлення способу переміщення 
осіб через державний кордон, виявлення і фіксація слідів злочину, виявлення співучас-
ників злочину, пособників та організаторів, установлення інших важливих фактичних 
даних для формування слідчих версій і визначення напрямів розслідування, проведен-
ня подальших слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. Об’єктами 
огляду, типовими для розслідування незаконного переправлення осіб через ДКУ, є ді-
лянки місцевості і приміщення, де припинена злочинна діяльність, яка пов’язана з без-
посереднім незаконним переправленням осіб через ДКУ; ділянки кордону в пунктах 
пропуску (поза ними); ділянки автодоріг, залізничні, повітряні і водні вузли сполучен-
ня – вокзали; ділянки місцевості і приміщення, де здійснювалась злочинна діяльність 
організаторів, керівників та осіб, які сприяли незаконному переправленню осіб через 
державний кордон; ділянки місцевості, де розташований певний об’єкт тимчасового пе-
ребування, проживання та утримання незаконних мігрантів та сам об’єкт. До матеріаль-
них слідів незаконного переправлення осіб через ДКУ належать сліди: життєдіяльності 
осіб, яких незаконно переправляють через ДКУ у місцях їх попереднього перебування 
чи у місцях перетину ДКУ; транспортних засобів, на яких їх перевозять; осіб, які неза-
конно переправляють інших осіб через ДКУ тощо [28, c. 30, 45-46].



343

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

Таким чином, дослідження слідової картини під час порушення ДКУ потребує спе-
ціальних знань, носіями яких є самі слідчі, а також спеціалісти. Опитування слідчих 
НПУ/СБУ, які беруть участь у проведенні ОМП під час порушення ДКУ, показало, 
що у 78,3% випадків вони вважали за необхідне залучення спеціалістів. Відповідно до 
ч. 3 ст. 237 КПК України, слідчий для участі в огляді може запросити спеціаліста для 
надання практичної та консультативної допомоги з питань, що потребують спеціаль-
них знань, під час виявлення та фіксації відомостей щодо обставин учинення кримі-
нального правопорушення.

Спеціалістом у кримінальному провадженні (ст. 71 КПК) є особа, яка володіє спеціаль-
ними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати 
консультації під час досудового розслідування з питань, що потребують відповідних спе-
ціальних знань і навичок. Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої 
технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків 
для проведення експертизи тощо) та має право ставити запитання учасникам процесу-
альної дії, користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним обладнан-
ням, звертати увагу на характерні обставини (особливості) речей і документів [6].

ОМП під час порушення режиму ДКУ (порядку його перетину) у невідкладних ви-
падках може проводитись до внесення відомостей у ЄРДР (ч. 3 ст. 214 КПК), що здійс-
нюється негайно після проведення огляду, а його організація та порядок залучення 
регулюється низкою відомчих нормативно-правових актів НПУ та СБУ [29-32].

Для досудового розслідування у складних та великих за обсягом кримінальних про-
вадженнях, а також щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, учинених в умовах 
неочевидності, які набули суспільного резонансу або вчинені на території декількох 
адміністративно-територіальних одиниць України, при чергових частинах органів 
(підрозділів) НПУ створюються СОГ, до яких входять слідчий (старший СОГ), пра-
цівник оперативного підрозділу, інспектор-криміналіст (технік-криміналіст), а також 
(за необхідності) кінолог зі службовим собакою. Завданням СОГ є виявлення, фіксація, 
вилучення та пакування слідів кримінального правопорушення, речових доказів, уста-
новлення свідків (потерпілих), з’ясування обставин кримінального правопорушення 
та встановлення осіб, які його вчинили. Спеціалістами під час досудового розсліду-
вання залучаються інспектори-криміналісти, старші інспектори-криміналісти, техні-
ки-криміналісти та працівники Експертної служби МВС України (далі – ЕС) у складі 
спеціалізованої пересувної лабораторії (далі – СПЛ), які володіють спеціальними знан-
нями та можуть надавати консультації під час досудового розслідування з питань, що 
потребують спеціальних знань і навичок та залучені як спеціалісти для надання без-
посередньої технічної допомоги. СПЛ є спеціалізованим автомобілем ЕС, оснащеним 
необхідним обладнанням та призначеним для роботи групи працівників ЕС, які воло-
діють спеціальними знаннями і навичками застосування криміналістичних та техніч-
них засобів під час проведення ОМП. СПЛ поділяється на криміналістичну, автотех-
нічну, вибухотехнічну та інші, які зумовлені потребами експертної практики.

Інспектор-криміналіст на місці події надає консультації слідчому з питань, що по-
требують спеціальних знань, навичок, науково-технічних засобів і спеціального об-
ладнання, до використання яких він проводить вимірювання, фотографування, зву-
ко- (відеозапис), складає плани і схеми, виготовляє графічні зображення оглянутого 
місця чи окремих речей, виявляє, фіксує, вилучає та пакує матеріальні об’єкти, які 
несуть слідову інформацію вчиненого правопорушення, проводить експрес-аналіз за 
зовнішніми характеристиками вилучених об’єктів (без надання письмового виснов-
ку), звертає увагу слідчого на фактичні дані, що мають значення для розслідуван-
ня обставин кримінального правопорушення та відповідає за якісну фіксацію всієї 
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слідової інформації, повноту відображених про це даних у протоколі огляду та схемі 
(плані) до нього.

Кінолог на місці події за узгодженням зі слідчим визначає межі ОМП і порядок його 
проведення з метою виявлення слідів і предметів, які мають значення для застосу-
вання службового собаки, та на основі наявної інформації визначає доцільність його 
застосування; вживає заходів для розшуку та затримання особи, яка вчинила кри-
мінальне правопорушення, шляхом застосування службового собаки за запаховими 
слідами, речами і предметами, залишеними на місці події, а також із метою пошуку 
слідів і предметів, які мають значення для розкриття і розслідування кримінального 
правопорушення; бере участь у блокуванні місця вчинення кримінального правопо-
рушення, його огляді, виявленні, фіксації, вилученні і зберіганні предметів і слідів, 
які можуть бути використані для розшуку особи, яка вчинила кримінальне правопо-
рушення, із застосуванням службового собаки; позначає місця виявлення на шляху 
слідування службового собаки предметів і речей, які можуть бути використані для 
пошуку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, із застосуванням службо-
вого собаки; доводить до відома керівника СОГ інформацію про можливе походжен-
ня запахоносіїв (слідів, предметів), виявлених на місці події, та їх використання для 
розкриття та розслідування кримінального правопорушення; використовуючи от-
риману інформацію, застосовує службового собаку для розшуку особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, за її запаховими слідами; обстежує за допомогою служ-
бового собаки прилеглу до місця події територію та можливі місця укриття особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення (горища і підвали прилеглих будівель, які не 
є житлом чи іншим володінням особи, незамкнені сховища, лісопаркові зони, кар’єри 
тощо); бере участь у переслідуванні та затриманні осіб, які підозрюються у вчиненні 
кримінального правопорушення, застосовуючи при цьому службового собаку; за від-
сутності можливостей застосування службового собаки або в разі втрати ним сліду діє 
за вказівкою керівника СОГ.

Прибувши для участі в огляді, спеціалісти отримують від слідчого необхідну ін-
формацію про обставини справи, дії учасників ОМП, які здійснені до їх прибуття, 
завдання, які необхідно вирішити, та надалі виконують доручення слідчого, які сто-
суються використання його спеціальних знань. На початку огляду слідчий спільно зі 
спеціалістом визначають межі та порядок проведення огляду, після чого спеціаліст 
здійснює фотографування та відеозйомку місця події. Після отримання доручення 
слідчого на проведення динамічної стадії ОМП та завдання на виявлення слідової 
інформації, спеціаліст визначає алгоритм пошуку доказів (слідів, речей, документів) 
і методи виявлення, після чого узгоджує свої дії зі слідчим та за його погодженням 
приступає до проведення ОМП. Дії спеціалістів, які безпосередньо пов’язані з ви-
явленням, закріпленням та вилученням слідів і речових доказів, здійснюються від-
повідно до тактики ОМП та методики розслідування окремих видів кримінальних 
правопорушень. Перед переміщенням об’єкта (з метою огляду та виявлення слідо-
вої інформації) спеціалістом здійснюється його вузлова фотозйомка. Під час прове-
дення пошуку та виявлення слідів спеціалісти застосовують наявні технічні засоби 
та використовують неруйнівні методи виявлення, а у разі недосягнення позитивно-
го результату – руйнівні (за згодою слідчого). Про вжиті заходи та факти виявлення 
слідової інформації спеціалісти інформують слідчого. Під час огляду здійснюється 
фотографування та вилучення виявлених об’єктів, фіксуються методи виявлення із 
зазначенням цього у протоколі ОМП. Під час фіксації виявленої слідової інформації 
у протоколі ОМП спеціалісти надають допомогу слідчому в описі специфічних ознак 
(вид та кількість виявлених слідів, локалізація, спосіб виявлення). За можливості сліди 
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вилучаються разом з об’єктами-слідоносіями. У разі неможливості вилучення слідо-
вої інформації разом з об’єктом-слідоносієм спеціалістом здійснюється його фотогра-
фування за правилами масштабної фотозйомки та виготовлення копій (відбитків та 
зліп ків) цих слідів. Уся слідова інформація, об’єкти-слідоносії та інші предмети упако-
вуються за допомогою спеціаліста згідно з установленими вимогами та передаються 
слідчому, який проводить ОМП. Спеціаліст відповідає за якість та повноту виконання 
отриманих від слідчого доручень під час проведення ОМП.

Алгоритм залучення спеціалістів слідчими СБУ під час проведення ОМП під час 
розслідування незаконного перетинання ДКУ багато в чому збігається із залучен-
ням спеціалістів слідчими НПУ, однак має певні особливості. Визначення конкрет-
них співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спе-
ціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (далі – ІСТЕ), які 
залучаються як спеціалісти для участі у кримінальному провадженні, здійснюється 
директором (заступником) ІСТЕ, начальником Центру судових і спеціальних експер-
тиз, керівниками відокремлених експертних підрозділів ІСТЕ, виходячи з необхідно-
сті застосування відповідних спеціальних знань. Перед виїздом для участі у слідчих 
(розшукових) діях спеціаліст отримує інформацію про вид слідчої (розшукової) дії, 
інші відомі обставини та готує необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади. 
Відомості про спеціаліста, який бере участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, 
результати, інформація про технічні засоби фіксації та її носії вносяться до прото-
колу. Носії інформації (відеокасета, оптичний диск, флеш-накопичувач, інші знімні 
носії інформації), на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано аудіо-, відео-
запис процесуальної дії, долучаються як додатки до протоколу. За результатами про-
ведення слідчих (розшукових) дій залучений спеціаліст консультує слідчого з питань 
можливості дослідження виявлених об’єктів, речей, документів, відбору зразків для 
проведення експертизи, доцільності вирішення інших питань, а також потреби за-
лучення для цього інших спеціалістів. Після завершення слідчих (розшукових) дій 
спеціаліст за дорученням слідчого виготовляє фототаблиці, фотознімки, схеми, ескі-
зи, які долучаються як додатки до протоколу. Якщо виготовлення фототаблиць не є 
можливим через технічні причини, то спеціаліст повідомляє про це слідчого із зазна-
ченням причин неможливості виготовлення. Усі додатки до протоколу оформляють-
ся з дотриманням вимог ст. 105 КПК України.

Після прибуття для участі в ОМП спеціаліст отримує від слідчого необхідну інфор-
мацію про обставини кримінального правопорушення, виявлені в межах кримінально-
го провадження, дії учасників огляду, здійснені до його прибуття, завдання, які необ-
хідно вирішити, та надалі виконує доручення слідчого, які стосуються використання 
його спеціальних знань. На початку ОМП спеціаліст спільно зі слідчим визначає межі 
та порядок його проведення, здійснює фотографування (орієнтовну, оглядову фо-
тозйомку) місця огляду. Після отримання доручення слідчого на проведення динаміч-
ної стадії огляду з метою виявлення, закріплення та вилучення слідів і речових доказів 
спеціаліст визначає алгоритм пошуку і методи виявлення та проводить огляд. Перед 
переміщенням об’єкта (з метою огляду та виявлення слідів вчинення кримінального 
правопорушення) спеціалістом здійснюються його детальна, вузлова фотозйомки. 
Під час проведення пошуку та виявлення слідів спеціаліст застосовує наявні технічні 
засоби та використовує неруйнувальні методи виявлення, а в разі недосягнення пози-
тивного результату – і руйнувальні методи виявлення (за згодою слідчого). Про вжиті 
заходи та факти виявлення слідів і речових доказів учинення кримінального право-
порушення спеціаліст інформує слідчого та за його дорученням здійснює вилучення 
виявлених об’єктів, фотозйомку (відеозйомку), а також фіксуються методи виявлення 
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із зазначенням про це у протоколі. Під час фіксації виявленої інформації щодо слі-
дів учинення кримінального правопорушення у протоколі спеціаліст надає допомо-
гу слідчому в описі специфічних ознак (вид та кількість виявлених слідів, локаліза-
ція, спосіб виявлення). За можливості сліди вилучаються разом з об’єктами-носіями, 
а у разі неможливості здійснюється їх фотографування (відеозйомка) за правилами 
масштабної фотозйомки та виготовлення копій (відбитків та зліпків) цих слідів.

Отже, сучасні загрози прикордонній безпеці вимагають ефективного організацій-
но-тактичного забезпечення розслідування порушень державного кордону на його 
початкових стадіях. Виходячи з особливостей режиму ДКУ, умов проведення ОМП 
у разі порушення ДКУ, досвіду проведення ОМП слідчими НПУ під час порушення 
ДКУ, закріплення підслідності ст. 3322 ККУ за слідчими СБУ, умов гібридної війни 
РФ проти України, посилення диверсійної та терористичної діяльності спецслужб 
РФ на території України із використанням нелегальної інфільтрації через державний 
кордон України, на думку авторів, будь-яке порушення ДКУ необхідно розглядати 
через призму ймовірного здійснення підривної діяльності проти України, зокрема 
з використанням транснаціональних каналів нелегальної міграції. Зважаючи на це, 
рекомендується у разі порушення державного кордону ОМП здійснювати за рішен-
ням прокурора спільною СОГ під керівництвом слідчого НПУ/СБУ із залученням 
працівників ООДКУ, оперативних працівників ДПСУ та спеціалістів НПУ і СБУ із 
протидиверсійною (антитерористичною) спеціальною підготовкою, а відповідні Ін-
струкції НПУ/СБУ [33-34] доцільно доповнити розділами щодо організаційно-так-
тичних особливостей ОМП під час порушення ДКУ.
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УДК 343.131.5:347.965

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЗИЦІЇ ЗАХИСНИКА  
ТА ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Дудко Ольга Василівна,
аспірант наукової лабораторії 
з проблем протидії злочинності 
(Навчально-науковий інститут № 1 
Національної академії внутрішніх 
справ, м. Київ, Україна)

На основі аналізу положень чинного законодавства, практики його застосування, 
доктрини кримінального процесу аналізується сутність категорій «позиція у кримі-
нальному провадженні», «позиція захисника», досліджуються можливі й прийнятні 
варіанти рішень захисника у разі протиріч його позиції з позицією підозрюваного, 
обвинуваченого. Окреслено способи вирішення цього питання у слідчій та судовій 
практиці. З’ясовано, що процес пізнання істини містить оцінку зібраних доказів, що 
передбачає суб’єктивне сприйняття фактів. Під час вирішення питання про вибір по-
зиції у справі адвокат (як залучений до судового процесу для захисту на прохання 
підсудного, так і призначений судом) незалежно від свого переконання зобов’язаний 
просити суд про виправдання, коли підсудний заперечує свою вину. Наголошено, що 
адвокат повинен підтримувати позицію підзахисного, який не визнає обвинувачення 
проти нього, і, відповідно, докладати всіх зусиль до відстоювання цієї позиції. Ок-
реслено, що початкова позиція захисника вибудовується на основі його спілкування 
з підзахисним, а залежно від стадії залучення до кримінального провадження захис-
ник може як володіти усією інформацією у ньому, так і не бути обізнаним про неї 
взагалі. Визначено, шо під позицією захисника у кримінальному провадженні слід 
розуміти версію захисту щодо події кримінального правопорушення та участі у ньо-
му підзахисного, засновану на фактичних обставинах кримінального провадження 
і позиції підзахисного. Зроблено висновок, що для оптимальної реалізації наявних 
у кримінальному провадженні прав необхідною є тактика захисту, яка базується на 
розподілі позицій між захисником та особою, інтереси якої він представляє. Така 
практика дозволяє здійснювати захист у кримінальному провадженні, дає можливість 
правильно розставляти акценти і діяти з максимальною користю для підзахисного.

Ключові слова: кримінальне провадження, тактика захисту, стратегія захисту, по-
зиція захисника та підозрюваного, обвинуваченого.

FORMATION AND REALIZATION OF POSITION OF DEFENCE LAWYER 
AND SUSPECT, ACCUSED IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Dudko Olha Vasylivna,
Postgraduate Student at Crime Prevention 
Problems Laboratory
(Educational and Research Institute № 1 
of the National Academy of Internal 
Affairs of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

On the basis of the analysis of the provisions of the current legislation, the practice of its 
application, the doctrine of the criminal process, the essence of the categories “position in 
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criminal proceedings”, “the position of the defender” is analyzed, possible and acceptable 
alternatives of decisions of the counsel are examined in case of contradictions in his position 
with the position of the suspect, the accused. The ways of solving this issue in investiga-
tive and judicial practice are outlined. It was found that the process of knowing the truth 
includes the assessment of the collected evidence, which implies a subjective perception of 
the facts. When deciding on the choice of position in a case, the lawyer, as involved in the 
trial for protection at the request of the defendant, and appointed by the court, regardless of 
his conviction, must and have the right to ask the court for justification when the defendant 
denies his guilt. It is emphasized that the lawyer should support the position of the defen-
dant, who does not recognize the charge against him, and, accordingly, make every effort to 
defend this position. It has been outlined that the defender’s initial position is based on his 
communication with the client, and depending on the stage of involvement in the criminal 
proceedings, the defender can either possess all the information in it or not be aware of it 
at all. It has been determined that the defense counsel in the criminal proceedings should 
understand the version of the protection against the occurrence of a criminal offense and 
the participation of a defendant in it, based on the actual circumstances of the criminal pro-
ceedings and the position of the defendant. It is concluded that for the optimal realization of 
all available in criminal proceedings the necessary protection tactics, based on the distribu-
tion of positions between the defender and the person whose interests he represents. Such 
practice allows to fully protect the criminal proceedings, makes it possible to correctly focus 
accents and act with the maximum benefit for the client.

Key words: criminal proceedings, defense tactics, defense strategy, defender’s position 
and the suspect, accused person.

Постановка проблеми. Однією з обов’язкових умов, без яких не є можливим здійс-
нення кримінального правосуддя, є його об’єктивність, законність та додержання за-
конних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого та інших учасників кримі-
нального провадження. У системі процесуальних гарантій забезпечення об’єктивності 
кримінального судочинства важливу роль відіграють гарантії забезпечення участі/
неучасті захисника у кримінальному провадженні, яка в окремих випадках залежить 
від позиції підозрюваного, обвинуваченого, засудженого і виправданого у криміналь-
ному провадженні.

Забезпечення права на захист указаних осіб у кримінальному провадженні одна 
з найважливіших державних гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина, 
закріплених ст. 59, ч. 2 ст. 63, п. 5 ч. 3 ст. 129 Конституцією України та міжнародними 
актами, які становлять національне законодавство щодо прав людини й основопо-
ложних свобод (ст. 11 Загальної декларації прав людини, ч. 3 ст. 14 Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права, ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод.

Ухвалення у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК), 
а також Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» суттєво змінило 
процесуальний статус адвоката, розширило його процесуальні повноваження. Однак 
багато визначених у законодавстві новел сьогодні викликають труднощі у трактуванні 
та практичному застосуванні. Саме тому актуальним є обговорення окремих законодав-
чих положень та практики їх застосування з позиції формування та реалізації лінії пове-
дінки захисника та підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З’ясуванню питань щодо захисту прав 
та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, процесуальних й тактичних ас-
пектів обрання стратегії захисту присвячені роботи С.А. Альперта, М.О. Баєва, Л.О. Бо-
гословської, Т.В. Варфоломеєвої, В.Г. Гончаренка, Ю.М. Грошевого, В.О. Коновалової, 
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О.В. Капліної, П.А. Лупинської, В.Т. Маляренка, В.І Мариніва, М.А. Маркуш, В.Т. Нора, 
Н.А. Подольного, Ю.І. Стецовського, О.Я. Сухарєва. О.Г. Шило, Ю.П. Яновича та ін.

Варто зазначити, що окремі позиції вказаних науковців щодо процесуальних ас-
пектів діяльності захисника втратили свою актуальність, оскільки базувались на ана-
лізі норм попередніх КПК. Водночас деякі теоретичні напрацювання можуть бути 
взяті до уваги з поправкою на положення чинного законодавства.

Метою статті є аналіз проблем формування та реалізації позиції захисника та під-
озрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, у діяльності адвокатури поєднуються 
приватний інтерес конкретної особи, захист прав якого здійснює адвокат, і публічний 
інтерес суспільства, спрямований на дотримання законності, прав і свобод громадян 
із боку держави. Побудова правової держави, якою проголосила себе Україна, почи-
нається з дотримання прав кожного конкретного громадянина.

Як слушно зазначає Ю.О. Кухарук, діяльність адвоката пов’язана з багатьма труд-
нощами. Але, мабуть, однією з найсерйозніших є те, що через своє становище йому 
постійно необхідно знаходити компроміс між інтересами, правами і свободами ок-
ремих осіб, з одного боку, і публічним інтересом держави і суспільства – з іншого 
[1, с. 152-153]. Віднайдення цього компромісу вимагає не тільки значних інтелектуаль-
них зусиль, але й здібності залишатися, незважаючи на жодні спокуси, на ґрунті права 
і моральності. Стратегія і тактика захисту багато в чому визначаються тим, як адвока-
тові поєднати бажання бути максимально корисним для свого поручителя і водночас 
не дати втягнути себе у вчинення протиправних або аморальних дій [2, с. 46].

Виступаючи захисником у кримінальному провадженні, адвокат виконує завдання 
державної важливості захисту підозрюваного, обвинуваченого від повідомленої підоз-
ри, пред’явленого обвинувачення. Роль захисника в цьому процесі – надання юри-
дичної допомоги підзахисному в охороні його прав і законних інтересів і сприяння 
правосуддю.

У ч. 4 ст. 47 КПК України зазначається, що захисник після його залучення має пра-
во відмовитися від виконання своїх обов’язків лише у випадках: 1) якщо є обстави-
ни, які згідно з КПК унеможливлюють його участь у кримінальному провадженні; 
2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним способу захисту, ок-
рім випадків обов’язкової участі захисника; 3) умисного невиконання підозрюваним, 
обвинуваченим умов укладеного із захисником договору, що проявляється у систе-
матичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог КПК тощо; 
4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання 
правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним [3].

Завернімо увагу на досить вживане у законодавстві та наукових колах поняття «по-
зиція захисника у кримінальному провадженні». Позиція зазначеного суб’єкта у кри-
мінальному провадженні один з основоположних інститутів захисту. На нашу думку, 
під позицією захисника у кримінальному провадженні слід розуміти версію захисту 
щодо події кримінального правопорушення та участі у ньому підзахисного, заснова-
ну на фактичних обставинах кримінального провадження і позиції підзахисного.

Захисник повинен виробити позицію у справі незалежно від наявності або відсут-
ності наявної у ній інформації. При цьому початкова позиція захисника вибудову-
ється на основі його спілкування з підзахисним. Залежно від стадії залучення до кри-
мінального провадження захисник може як володіти всією інформацією у ньому, так 
і не бути обізнаним взагалі. Позиція захисту не статична, вона розвивається і тран-
сформується залежно від отриманої інформації майже протягом усього досудового 
розслідування й під час судового розгляду до переходу до судових дебатів.
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Процесуальний інтерес підозрюваного, обвинуваченого і захисника один – захист 
від обвинувачення. Якщо трактувати це по-іншому, то доведеться визнати правомір-
ність дій адвоката на шкоду підзахисному, що не є припустимим.

Діяльність захисника має двоєдиний характер: відстоюючи права та охоронювані 
законом інтереси підозрюваного, обвинуваченого, захисник діє і в інтересах держави. 
Він роз’яснює підозрюваному, обвинувачуваному значення доказів, які як підтверджу-
ють, так і спростовують обвинувачення. При цьому підозрюваному, обвинуваченому 
пояснюється і значення його показань. Якщо він визнає свою вину, то захисник може 
йому нагадати, що це може пом’якшити відповідальність. Коли ж, на думку захисни-
ка, підозрюваний, обвинувачений викритий, але винуватість заперечує, то захисник 
указує на спростування зайнятої позиції матеріалами кримінального провадження, 
але при цьому не переконує підозрюваного, обвинуваченого в необхідності визнати 
себе винуватим [4, с. 38].

За умов виявлення клопотань процесуальна самостійність адвоката не виключає 
обов’язкового узгодження з підзахисним лінії захисту в цілому і позиції в окремих про-
цесуальних питаннях зокрема. Підзахисному не байдуже, якими способами відстоюва-
тиметься правова позиція. Адвокат повинен повідомляти йому про тактичні прийоми, 
які він має намір застосувати, роз’яснити їх суть, щоб їх застосування не було неспо-
діванкою для обвинуваченого і не викликало з його боку небажаної реакції [1, с. 158].

Буває і так, що підозрюваний, обвинувачений визнав себе винним, а захисник ува-
жає звинувачення необґрунтованим і недоведеним. У цьому разі захисник висловлює 
свої міркування клієнтові, попереджає, що буде оспорювати обвинувачення, адже 
визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини може мати значення, коли він 
розуміє юридичне значення тих обставин, виходячи з яких він визнає себе винним. 
Практиці відомі випадки «визнання винуватості», засновані на непорозумінні, поми-
лці тощо. Про свій намір спростувати сумнівне звинувачення адвокат не може не по-
відомити підзахисного.

Відмова адвоката від прийнятого на себе захисту може проявлятися в різних фор-
мах, але суть такої поведінки без достатніх на те підстав, визначених законом, одна: 
порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист. Відмовою від прийнято-
го захисту слід уважати випадки, коли адвокат залишається в процесі, але, спросто-
вуючи доводи підзахисного про свою невинуватість, займає позицію обвинувачення 
[5, с. 9]. Таким чином, у процесі з’являється другий обвинувач, а підсудний залиша-
ється без захисника, що не є припустимим.

До відмови від прийнятого захисту належить і відмова захисника від заперечення 
будь-яких суттєвих для захисту обставин, від оскарження, коли підзахисний уважає 
звернення зі скаргою необхідним.

Якщо захисник упевнений у винуватості обвинуваченого і вважає заперечення 
вини не зовсім правильним й повідомляє обвинуваченому про те, що останній може 
відмовитися від нього і взяти захист на себе або запросити іншого захисника [6, с. 33], 
то це буде незаконною спробою захисника відмовитися від взятого на себе захисту, 
адже цим вчинком він підштовхне підозрюваного, обвинуваченого до визнання себе 
винним або до заміни захисника. Водночас захисник після його залучення до участі 
у кримінальному провадженні має право відмовитися від виконання своїх обов’язків, 
коли конкретний випадок охоплюється положеннями ч. 4 ст. 47 КПК.

На наше переконання, за умов заперечення підозрюваним, обвинуваченим своєї 
вини, захисник не може зайняти протилежну позицію, адже це може трактуватись 
несумлінними захисниками як незгода з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибра-
ного ним способу захисту (п. 4 ч. 2 ст. 42 КПК України) або як конфлікт інтересів.
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Зауважимо, що під «конфліктом інтересів» варто розуміти дії, визначені ч. ч. 2-4 ст. 9 
Правил адвокатської етики, серед яких: представлення або захист адвокатом одночас-
но двох або більше клієнтів, інтереси яких є суперечливими або можуть стати супе-
речливими, а також за таких обставин надавати їм правову допомогу без письмового 
погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів; представлення, захист 
клієнта або надання йому правової допомоги без письмової згоди клієнтів, якщо до 
цього він надавав правову допомогу, здійснював захист або представництво іншого 
клієнта, від якого він отримав конфіденційну інформацію, дотичну до інтересів ново-
го клієнта; представлення, захист клієнта чи надання йому правової допомоги, якщо 
інтереси клієнта суперечать власним інтересам адвоката [7].

Наслідком відмови захисника від прийнятого на себе захисту обвинуваченого є 
скасування вироку, направлення справи на новий судовий розгляд. При цьому постає 
питання щодо підвищення рівня професійної підготовки захисника, оскільки перехід 
на позицію обвинувачення, схилення підзахисного до визнання вини, відмова від дій 
із захисту свідчать про неправильне розуміння захисником свого обов’язку.

Виходячи з положень ст. ст. 46, 47 КПК України [3] та вимог п. 3 ч. 2 ст. 21 Зако-
ну України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатові забороняється 
займати у справі позицію на погіршення становища підзахисного та всупереч його 
волі [8]. Так, у кримінальному провадженні № 425/915/16-к з касаційною скаргою 
звернувся прокурор, у якій просив скасувати рішення суду апеляційної інстанції че-
рез істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, адже під час пе-
регляду вироку суду першої інстанції судом було порушено право засудженого на 
захист, оскільки позиція захисника не збігалася з позицією його підзахисного. Суд ка-
саційної інстанції прослуховуванням звукозапису судового засідання в суді апеляцій-
ної інстанції встановив, що під час судового провадження захисник особи (всупереч 
проханню свого підзахисного про пом’якшення покарання) просив вирок залишити 
без зміни, вважаючи призначене покарання справедливим, тобто висловив позицію, 
відмінну від позиції свого підзахисного. Оскільки апеляційний суд не здійснив дій 
для забезпечення дотримання права обвинуваченого і не усунув допущених пору-
шень закону, а незабезпечення обвинуваченому належного та ефективного захисту є 
істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, ВС скасував ух-
валу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції [9].

Дослідимо інші наукові позиції з означеного питання. Так, А.С. Соминський не 
наполягає на відмові захисника від участі в кримінальному провадженні в разі роз-
ходження його позиції з позицією підозрюваного, обвинуваченого. Але вважає, що 
у випадках, коли матеріали справи «з повною переконливістю» доводять винуватість 
обвинуваченого, захисник, зазначивши його відмову своєї вини, повинен визнати на-
явність достатніх доказів обвинувачення і використовувати свою мову для наведення 
доводів на користь пом’якшення заходу і характеру відповідальності обвинуваченого 
[10, с. 241]. Схожі міркування висловлює й А.Л. Ципкін, який зазначає, що якщо до-
кази є безперечними, якщо показання підсудного суперечать усім доказам, якщо для 
побудови гіпотези про невинуватість, про недостатність доказів немає жодних даних, 
то захисник не зобов’язаний повторювати неправдоподібні твердження підсудного. 
У всякому разі у захисника немає обов’язку постійно і неухильно стояти на позиції 
підсудного [11, с. 264-265].

Уважаємо наведені точки зору досить спірними, адже жоден учасник процесу, зо-
крема адвокат, не може стверджувати, що знає істину, базуючись при цьому на даних 
досудового розслідування. Процес пізнання істини вміщує оцінку зібраних доказів, 
що передбачає суб’єктивне сприйняття фактів. Під час вирішення питання про вибір 
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позиції у справі оптимальною вважаємо точку зору, виловлену К. Яношем, який ува-
жає, що адвокат (як залучений до судового процесу для захисту на прохання підсуд-
ного, так і призначений судом) незалежно від свого переконання зобов’язаний проси-
ти суд про виправдання, коли підсудний заперечує свою вину [12, с. 41].

Абсолютно неприйнятним є, на наш погляд, такий метод захисту, коли захисник, 
не вдаючись у суть справи, не обтяжуючи себе, погоджується з обвинуваченням і зво-
дить захист до пом’якшення покарання. Захисник завжди повинен пам’ятати, що, крім 
підзахисного, ніхто краще не освідомлений про обставини кримінального правопору-
шення. Які б «переконливі» та «неспростовні» докази були зібрані органами досудово-
го розслідування, адвокат повинен насамперед довіряти своєму підзахисному. Практи-
ці відомо чимало випадків, коли на основі таких «переконливих» та «неспростовних» 
доказів були засуджені особи, які не винні у вчиненні інкримінованих їм діянь.

Уважаємо, що адвокат повинен підтримувати позицію підзахисного, який не визнає 
обвинувачення проти нього, і, відповідно, докладати всіх зусиль до відстоювання цієї 
позиції. На наше переконання, така позиція захисника у кримінальному проваджен-
ні є єдиноправильною і такою, що відповідає букві і духу закону.

У практиці досить часто зустрічаються випадки, коли підзахисний взагалі не може 
сам визначитися зі своєю позицією і розраховує на допомогу в цьому питанні захис-
ника. Підзахисний, як правило, взагалі не орієнтується ні в нормах матеріального 
права, ні в положеннях процесуального законодавства. Він не може знати, як повинні 
бути кваліфіковані його дії відповідно до чинного законодавства, у деяких випадках 
він може стати жертвою переконань оперативних співробітників або слідчого.

Висновок. Доходимо висновку, що для оптимальної реалізації всіх наявних у кри-
мінальному провадженні прав необхідною є тактика захисту, яка базується на розпо-
ділі позицій між захисником та особою, інтереси якої він представляє. Така практика 
не раз виправдовувала себе. Вона дозволяє здійснювати захист у кримінальному про-
вадженні, дає можливість правильно розставляти акценти і діяти з максимальною ко-
ристю для підзахисного. При цьому, виробляючи стратегію захисту, захисникові слід 
займати спільну із підзахисним позицію, спрямовувати свої зусилля на покращення 
його становища.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Куц Ігор Георгійович,
кандидат юридичних наук,
експерт відділу правового  
забезпечення проектів, міжнародних 
операцій та складних угод  
юридичного управління
(АТ «Альфа-Банк», м. Київ, Україна)

Метою статті є розгляд наявних досліджень злочинності осіб неповнолітнього віку в 
історії кримінологічної науки. В основу написання цієї статті покладено загальнонау-
кові методи пізнання: системний аналіз, узагальнення, аналогія, системний підхід. За-
значено, що до кінця 20-х рр. ХХ ст. законодавство про кримінальну відповідальність 
неповнолітніх неодноразово змінювалося, однак примусовим і виховним заходам, як і 
раніше, належав пріоритет перед заходами кримінального покарання. Одночасно й Ве-
лика вітчизняна війна створила нові проблеми в боротьбі зі злочинністю неповнолітніх. 
Незважаючи на необхідність напруги всіх чинностей і зосередження всіх ресурсів на по-
треби війни, Радянська держава не рахувала коштів для порятунку підростаючого по-
коління. Наголошено на необхідності спадковості основних концептуальних положень, 
як-от: вдосконалення чинного кримінального законодавства відносно диференціації та 
індивідуалізації виконання кримінальних покарань неповнолітніми злочинцями; вста-
новлення більш м’якої системи виконання кримінальних покарань неповнолітніми; 
розробка заходів щодо запобігання злочинності неповнолітніх. Хоча до кінця 20-х рр. 
законодавство про кримінальну відповідальність неповнолітніх неодноразово змінюва-
лося, однак примусовим і виховним заходам, як і раніше, належав пріоритет перед захо-
дами кримінального покарання. Зазначено, що в результаті проведеної роботи багатьох 
поколінь кримінологів, вчених в галузі кримінального права і процесу поступово сфор-
мувалися сучасні уявлення про злочинність та її різні структурні складники, які знахо-
дять своє відображення в чинному кримінальному, кримінально-процесуальному, кри-
мінально-виконавчому законодавстві і відповідній практичній діяльності. З’ясовано, що 
історія становлення законодавства, що стосувалася особливостей кримінальної відпові-
дальності неповнолітніх, характеризується зміною по суті двох протилежних підходів. 
Запровадженню диференційного підходу до кримінальної відповідальності неповно-
літніх, який певною мірою встановився в дореволюційний період, та радянський підхід, 
під час якого перший підхід було зруйновано, а неповнолітні в кримінально-правовому 
становленні до себе були на одній щаблі з дорослими.
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The purpose of this article is to review existing crimes investigations of juvenile persons 
in the history of criminological science. The basis of writing this article is the general sci-
entific methods of cognition: system analysis, generalization, analogy, system approach. 
It was noted that by the end of the 20's of the twentieth century. the law on criminal re-
sponsibility of minors has changed several times, however, coercive and educational mea-
sures still belonged to the priority of measures of criminal punishment. At the same time, 
the Great Patriotic War created new problems in the fight against juvenile delinquency. 
Despite the need for tension of all power and the concentration of all resources for the 
needs of the war, the Soviet state did not count on the salvation of the younger generation. 
The necessity of inheritance of such basic conceptual provisions as: improvement of the 
existing criminal legislation, concerning differentiation and individualization of execution 
of criminal penalties by juvenile offenders is emphasized; the establishment of a more le-
nient system of execution of criminal penalties by minors; development of measures to 
prevent juvenile delinquency. Although by the end of the 1920's criminal liability legisla-
tion for minors had repeatedly changed, however, compulsory and educational measures 
still had priority over criminal sanctions. It is noted that as a result of the work of many 
generations of criminologists, scientists in the field of criminal law and process, gradually 
formed a modern understanding of crime and its various structural components, which are 
reflected in the current criminal, criminal procedure, criminal-executive legislation and the 
relevant practical activities. It was clarified that the history of the formation of legislation 
concerning the criminal liability of juveniles was characterized by a change in the essence 
of two opposing approaches. The introduction of a differential criminal approach to juve-
nile delinquency, which was somewhat established in the pre-revolutionary period, and 
the Soviet approach, during which the first approach was destroyed, while juveniles were 
sentenced to adulthood in criminal justice.

Key words: crime, juvenile delinquency, juvenile, criminology, juvenile criminalization.

Постановка проблеми. В українській та світовій кримінології тема злочинності 
неповнолітніх завжди привертала увагу дослідників, як і будь-яка молодіжна про-
блематика, оскільки саме з цією віковою групою суспільство пов’язує своє сучасне та 
майбутнє. Сталою є позиція, що злочинність неповнолітніх залишається найбільш ак-
тивним, зухвалим та небезпечним складником загальної злочинності.

Стан дослідження. Над проблемою вивчення особливостей злочинності серед не-
повнолітніх працювали зарубіжні та вітчизняні вчені-філософи, соціологи, психоло-
ги, педагоги, кримінологи, фахівці кримінального права та процесу, кримінально-ви-
конавчого права, а саме: Е.О. Алауханов, М.М. Бабаєв, М.І. Бажанов, А.М. Бабенко, 
Л.В. Багрій-Шахматов, О.М. Бандурка, В.С. Батиргареєва, Ю.В. Баулін, Л.І. Божович, 
В.І., В.В. Голіна, Б.М. Головкін, С.Ф. Денисов, О.М. Джужа, А.І. Долгова, В.М. Дрьомін, 
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В.П. Ємельянов, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, О.Г. Кулик, В.І. Женунтій, О.М. Лит-
вак, А.Х. Маслоу, Е.Б. Мельнікової, В.О. Меркулової, Г.М. Міньвського, М.І. Панов, 
Н.С. Таганцева, В.Я. Тацій, В.М. Трубников, В.О. Тулякова, І.К. Туркевич, В.І. Шакун, 
Ж.Ф. Шеллі, Г.Й. Шнайдера, Е. Еріксон, Н.М. Ярмиш.

Метою статті є – з’ясувати особливості кримінологічної характеристики злочинів 
неповнолітніх, що становить інформаційно-аналітичну основу для розробки ефек-
тивних заходів запобігання їм.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи історично-правові засади злочинності 
неповнолітніх, необхідно зазначити, що давні пам’ятки законодавства взагалі не мі-
стили жодних положень про особливості їх кримінальної відповідальності [7, с. 36-40]. 
Нічого не вказувалося про це і в Уложенні Олексія Михайловича. Лише в ст. 5 Гла-
ви 15 «Про хресне цілування» Соборного Уложення 1649 року зазначено, що малоліт-
ніх віком до 15 років не допускати до цілування хреста, якщо вимагались свідчення 
під присягою [9, с. 160]. В 1669 р. Соборне Уложення доповнилось указами, які надалі 
дістали назву «Новоуказані статті». В Новоуказаних статтях зазначалось: якщо дитина 
у віці 7 років вчинить вбивство, то вона за це не карається смертною карою.

Слід зазначити, що на той час це була перша самостійна спроба законодавчого ви-
рішення питання про вікову неосудність неповнолітніх, яка давала хоч якусь межу 
для встановлення кримінально-правового впливу на них.

У військовому статуті Петра I в тлумаченні на артикул 195 вказувалося, що покаран-
ня за крадіжку пом’якшується, або особа взагалі не карається, якщо це дитина і вона 
може бути віддана батькам на виховання [9, с. 363]. Але разом з тим межі дитинства 
не були визначені. Цим Статутом закріплювалась ідея не тільки виключення відпові-
дальності дітей, але й пом’якшення відповідальності неповнолітніх. З часом погляди 
на вікові межі кримінальної відповідальності змінювались. Але незмінним залишався 
основний принцип – пом’якшення кримінальної відповідальності, якщо злочин вчи-
нила неповнолітня особа.

Немає конкретності та визначеності щодо вікових особливостей суб’єкта злочину 
і в законодавстві післяпетровського періоду [7, с. 43]. У 1742 р. (п. з. з. № 8601) Сенат разом 
з президентами колегій розглядав справу 14-річної селянки Федорової, яку обвинува-
тили у вбивстві, вказавши при цьому, що малолітство як для чоловічої, так і для жіночої 
статі триває до 17-річного віку, і що таких осіб не можна карати так само, як карають 
дорослих. Розглядаючи це положення Сенату, Синод постановив, що особа і до 17 років 
може мати достатнє «розуміння» про свої вчинки, тому вік було знижено до 12 років. 
Як зазначав М.С. Таганцев, практика проігнорувала ці рішення, оскільки в тюрмах пе-
ребували 12-річні діти, а до неповнолітніх прирівнювали осіб у віці 18, 19 років.

Слід зазначити, що в Україні у той час застосовувалось переважно магдебурзьке 
право, Саксонського зерцала, крім того, діяли Литовські статути під різними редак-
ціями [8, с. 7; 16]. За магдебурзьким правом, неповнолітні звільнялись від страти та 
тілесних покарань, а неповнолітніми вважались особи чоловічої статі до 14 років, а жі-
ночої – до 13 років [1, с. 235].

Згідно із Саксонським зерцалом дитина в малолітньому віці, до досягнення нею 
12 років, не відповідала за вчинене нею вбивство чи іншу шкоду за кримінальним за-
конодавством – обов’язок відшкодовувати завдану шкоду було покладено на батьків 
у цивільному порядку з майна дитини. Неповнолітні віком 12-21 року відповідно до 
Саксонського зерцала могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності [6].

Указом Анни Іоанівни 1734 року «Права, названі магдебурзькі да Саксонські ста-
тути, за якими судиться малоросійський народ» було зобов’язано перекладати росій-
ською мовою та звести в єдиний кодекс [8, с. 13]. Результатом став проект Кодексу 
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1743 р., який, хоча так і не дістав офіційного затвердження, дає можливість зрозуміти, 
яке саме право застосовувалося на території України в ті часи та яким чином воно ре-
гулювало особливості відповідальності неповнолітніх.

Такими джерелами відповідно до посилань, що містить Кодекс, були: Литовський 
статут в редакції 1588 р., німецьке право, звичаєве право, поточне гетьманське законо-
давство та російське законодавство. Особливостями кримінальної відповідальності не-
повнолітніх в Кодексі був присвячений артикул Х, в якому зазначалося, що неповно-
літні, а такими визнавались особи чоловічої статі не старші 16 років та жіночої статі 
не старші 13 років, «коли будуть піймані на крадіжці, не піддавались катуванню» – до 
них суд на свій розсуд міг застосовувати покарання різками. Крім того, батьки повинні 
були відшкодовувати завдані збитки [8, с. 431]. До неповнолітніх чоловічої статі віком до 
16 років, а жіночої статі віком до 13 років не застосовувалась смертна кара. Проте було 
передбачено, що коли неповнолітній такого віку вчинить злочин, за який відповідно до 
закону передбачена смертна кара, то, незважаючи на те, що до неповнолітнього вона 
не могла бути застосована, батьки повинні були відшкодовувати завдані збитки, а суд 
застосовував до таких неповнолітніх ще й покарання на свій власний розсуд [8, с. 384].

Поступовим поширенням на території Лівобережної України російської адміні-
стративної, фінансової, політичної системи з другої половини XVIII ст. відбуваються 
спроби кодифікувати малоросійське законодавство, не спираючись на Литовський 
статут, а також німецькі права – Магдебурзьке, Хелминське та Саксонське зерцало 
[15, с. 7-8]. Результатом став підготовчий матеріал для проекту кодексу під назвою 
«Зібрання малоросійських прав 1807 р.». Цей проект являв собою зібрання норм, які 
продовжували діяти або ж втратили своє значення [15, с. 11]. Стосовно кримінальної 
відповідальності неповнолітніх було передбачено, що неповнолітні віком до 16 років 
не притягувались до кримінальної відповідальності за вчинені ними суспільно-небез-
печні діяння. Але батьки чи опікуни таких неповнолітніх повинні були відшкодову-
вати заподіяні збитки [15, с. 128].

Звід законів Російської імперії 1832 р. цілком прийняв систему указів Катерини ІІ 
від 26 червня 1765 р., але пізніше його положення були змінені Законом від 28 червня 
1833 р., і в такому вигляді він увійшов до другого видання Зводу законів Російської 
імперії 1842 р. Малолітніх віком до 10 років відповідно до Зводу визнавали повністю 
неосудними і віддавали без покарання на перевиховання батькам, родичам або опі-
кунам [17, с. 442]. Відповідно до Зводу законів 1842 р. ст. 138 зазначала, що малолітніх 
віком до 10 років, які вчинили суспільно-небезпечні діяння, без втручання суду від-
давали батькам чи родичам для перевиховання. Особи віком від 10 до 14 років, якщо 
встановлено, що вони діяли з «розумінням», підлягали загальним покаранням, за ви-
нятком каторжних робіт та деяких інших. Якщо було встановлено, що вони діяли «без 
розуміння», то їх віддавали батькам чи родичам, як і малолітніх від 14 до 17 років 
Отже, вони підлягали покаранням за діючим законодавством (за винятком тілесних) 
тільки в тому разі, якщо було встановлено, що вони діяли «з розумінням» [14, с. 27-28].

Кримінальна відповідальність неповнолітніх була передбачена й законодавством 
XIX ст. В Уложенні про відповідальність кримінальну та виконавчу 1845 р. такому виду 
відповідальності були присвячені ст. 142-150. В цих статтях передбачалася заміна пока-
рання більше м’яким залежно від віку неповнолітнього. Так, відповідно до ст. 148, не-
повнолітні у віці від 14 до 21 року за злочини, вчинені з необережності, притягувались 
до відповідальності у вигляді домашнього арешту під наглядом батьків або опікунів.

Стаття 6 Уставу про покарання, що накладають світові судді 1864 р., надавала право 
світовим суддям направляти неповнолітніх у віці від 10 до 17 років у виправні притул-
ки замість відбування покарання у в’язниці [11, с. 395].
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Деякі особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх були передбачені 
в ст. 41 Кримінального кодексу 1903 р. Так, у ч. 1 цієї статті вказувалося, що «не ста-
виться в провину злочинне діяння, вчинене неповнолітнім від 10 до 17 років, який 
не міг розуміти властивості й значення їм чиненого або керувати своїми вчинками». 
Очевидно, положення про вікову неосудність в сучасному законодавстві запозичено 
з деякими змінами зі ст. 41 Кримінального кодексу 1903 р. [10, с. 284].

Радянська влада незабаром після Жовтневої революції висунула гасло: «Для дітей 
немає суду та в’язниці», що знайшло своє втілення в Декреті СНК від 14 січня 1918 р. 
Цей декрет проголосив скасування судів і тюремного ув’язнення для малолітніх і не-
повнолітніх. Справи про неповнолітніх у віці до 17 років, що вчинили суспільно не-
безпечне діяння, підлягали розгляду комісією зі справ неповнолітніх, яка повинна 
була або звільняти їх, або направляти в один із притулків Народного комісаріату сус-
пільного піклування відповідно до характеру діяння.

Хоча до кінця 20-х рр. законодавство про кримінальну відповідальність неповно-
літніх неодноразово змінювалося, примусовим і виховним заходам, як і раніше, нале-
жав пріоритет перед заходами кримінального покарання.

Тенденція до посилення кримінальної відповідальності неповнолітніх намітилася 
на початку 30-х рр. Особливо різко вона позначилася із прийняттям постанови ЦВК 
і СНК від 5 квітня 1935 р. «Про заходи боротьби зі злочинністю неповнолітніх». Цей за-
кон значно понизив вік, з якого стала можлива кримінальна відповідальність. Так, 
починаючи з 12-літнього віку, підлягали кримінальній відповідальності особи, винні 
у вчиненні крадіжок, заподіянні насильства, тілесних ушкоджень, каліцтв, вбивстві; 
ст. 8 Основ кримінального законодавства СРСР і союзних республік надавала право 
застосовувати до неповнолітнього заходи медико-педагогічного характеру, до непо-
внолітніх віком від 14 до 16 років була скасована.

31 травня 1935 р. була прийнята постанова СНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про заходи 
ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності», якою були ліквідовані комісії 
зі справ неповнолітніх [12, с. 381]. Таким чином, настала ситуація, коли неповнолітні 
віком від 12 до 14 років підлягали кримінальним покаранням лише за особливо тяжкі 
злочини, передбачені в постанові від 7 квітня 1935 р. [12, с. 383-384], а неповнолітні 
віком до 14 років, що вчинили суспільно-небезпечні діяння, які не передбачені назва-
ною вище постановою, не притягувались до кримінальної відповідальності – до них 
застосовувались заходи медико-педагогічного характеру.

Велика вітчизняна війна створила нові проблеми в боротьбі зі злочинністю непо-
внолітніх. Незважаючи на необхідність напруги всіх чинностей і зосередження всіх 
ресурсів на потреби війни, Радянська держава не рахувала коштів для порятунку 
підростаючого покоління. Так, вже 23 січня 1942 р. СНК СРСР прийняв постанову 
«Про влаштування дітей, що залишилися без батьків», якою передбачалося створен-
ня при виконкомах місцевих Рад комісій з устрою дітей, що залишилися без батьків, 
розширення дитячих приймачів-розподільників і дитячих будинків, організація Су-
ворівських училищ для дітей, що постраждали від війни, тощо. Все це сприяло тому, 
що на відміну від періоду початку 20-х рр. безпритульність, а звідси й злочинність 
підлітків, не одержали такого широкого поширення.

У перші післявоєнні роки основними криміногенними умовами, як і в роки війни, 
були знову ж таки безпритульність, бездоглядність підлітків, а також важке матері-
альне становище країни. Внаслідок цього до неповнолітніх правопорушників, як і ра-
ніше, широко застосовувалися виховні заходи. Так, постановою Пленуму Верховного 
Суду СРСР від 17 лютого 1948 р. «Про застосування Указів від 4 червня 1947 р. по від-
ношенню до неповнолітніх» судовим органам пропонувалося у випадку здійснення 
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розкрадання в незначних розмірах неповнолітніми у віці від 12 до 16 років ставити на 
обговорення питання про припинення справи в кримінальному порядку за недоціль-
ністю застосування заходів кримінального покарання та направляти обвинувачува-
них у виховно-трудові колонії [13, с. 17].

Новим етапом у розвитку радянського кримінального законодавства про відпові-
дальність неповнолітніх були Основи кримінального законодавства Союзу РСР і со-
юзних республік, прийняті Верховною Радою СРСР 25 грудня 1958 р., і кримінальні 
кодекси союзних республік, прийняті в 1959-1961 рр. Істотною відмінністю нового за-
конодавства було те, що на 2 роки був підвищений вік, з якого наставала криміналь-
на відповідальність. За загальним правилом, кримінальній відповідальності, згідно зі 
ст. 10 Основ, підлягали особи, яким до вчинення злочину виповнилось 16 років. За де-
які злочини відповідальність наставала з 14 років.

Крім тих випадків, які були зроблені для неповнолітніх при застосуванні до них 
положень Загальної частини кримінального права (незастосування: заслання, вислан-
ня; позбавлення волі у вигляді тримання у в’язниці тощо), законодавство орієнтувало 
правоохоронні органи на переважне застосування заходів виховного характеру, а не 
кримінального покарання у випадках вчинення злочину невеликої тяжкості, що не 
несе суспільної небезпеки (ч. III і ч. IV ст. 10 КК УРСР).

Кримінальне законодавство 1958-1961 р. регламентувало широке залучення гро-
мадськості до роботи з виправлення та перевиховання неповнолітніх правопорушни-
ків, а також попередження вчинення ними злочинів. Так, п. 6 ст. 63 КК УРСР у якості 
однієї із примусових заходів виховного характеру передбачав передачу неповноліт-
нього під нагляд трудового колективу, громадської організації або окремого громадя-
нина, або призначення громадського вихователя відповідно до Положення про гро-
мадських вихователів неповнолітніх.

Проявом гуманізму кримінального права стало прийняття Указу Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 15 лютого 1977 р. «Про доповнення Основ кримінального 
законодавства Союзу РСР і союзних республік статтею 39-1», цей указ передбачав 
підстави відстрочки виконання вироку неповнолітньому [6]. Відповідно до цієї 
статті «при призначенні покарання неповнолітньому, вперше засуджуваному до 
3 років позбавлення волі, судом, з урахуванням характеру й ступеня суспільної не-
безпеки вчиненого злочину, осіб, винних з інших причин, а також можливості його 
виправлення та перевиховання без ізоляції від суспільства, виконання вироку до 
позбавлення волі відносно такої особи може бути відстрочене на строк від 6 місяців 
до 2 років» [2].

Завершальним етапом розвитку союзного законодавства про кримінальну відпові-
дальність неповнолітніх стало прийняття в 1991 р. Основ кримінального законодав-
ства Союзу РСР і республік, які вперше містили спеціальний розділ «Особливості кри-
мінальної відповідальності неповнолітніх». Ідея зосередити в одному розділі норми, 
що регулюють особливості відповідальності неповнолітніх, не нова [4], але ні в Осно-
вах 1958 р., ні в кримінальних кодексах союзних республік 1959-1961 р. такий розділ не 
був передбачений. Тим часом кримінальні кодекси країн Східної Європи такі розділи 
передбачали (наприклад, гл. 6 КК Болгарії). Включення аналогічного розділу в Ос-
нови було реалізацією висловлених у юридичній літературі пропозицій, спрямова-
них на вдосконалювання кримінального законодавства та рекомендацій, викладених 
в «Мінімальних стандартних правилах Організації Об’єднаних Націй, що стосується 
відправлення правосуддя у відношенні неповнолітніх (Пекінські правила)». Згідно 
з п. 1.4 цих правил «правосуддя у відношенні неповнолітніх повинно бути складо-
вою частиною процесу національного розвитку кожної країни в рамках всебічного 
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забезпечення соціальної справедливості для всіх неповнолітніх, одночасно сприяючи 
в такий спосіб захисту молоді й підтримці мирного порядку в суспільстві» [16].

На зміну Кримінальному кодексу 1960 року 5 квітня 2001 р. був прийнятий Кримі-
нальний кодекс України, в якому вперше за всю історію розвитку українського кримі-
нального законодавства виділено окремий розділ, присвячений особливостям кримі-
нальної відповідальності неповнолітніх [5].

Таким чином, історія становлення законодавства, що стосувалася особливостей 
кримінальної відповідальності неповнолітніх, характеризується зміною по суті двох 
протилежних підходів. Запровадженню диференційного підходу до кримінальної 
відповідальності неповнолітніх, який певною мірою встановився в дореволюційний 
період (до 1917 р.), перебував тривалий процес законодавчих спроб. Проте в перші 
роки радянської влади вказаний підхід по суті було зруйновано, а неповнолітні в кри-
мінально-правовому становленні до себе були прирівняні до дорослих. Лише в Кри-
мінальному кодексі України 2001 року було відродження проведення диференціації 
кримінальної відповідальності неповнолітніх, що знайшло своє закріплення в Розді-
лі ХV Загальної частини Кримінального кодексу України.

Як висновок слід зазначити, що навіть короткий огляд історично-правових засад 
злочинності неповнолітніх вказує на необхідність спадковості основних концептуаль-
них положень, як-от: вдосконалення діючого кримінального законодавства відносно 
диференціації та індивідуалізації виконання кримінальних покарань неповнолітні-
ми злочинцями; встановлення більш м’якої системи виконання кримінальних пока-
рань неповнолітніми; розробка заходів щодо запобігання злочинності неповнолітніх.
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Дослідження спрямовано на встановлення певних єдиних організаційних та методич-
них вимог до експертів і порядку здійснення діяльності. Дослідження ґрунтується на ви-
вченні та узагальненні теоретичного і практичного матеріалу, порівняльному аналізі за-
конодавчої бази. Автором використовувалися такі методи дослідження, як аналіз і синтез, 
класифікація, групування, логічний, системний і комплексний підходи. Зважаючи на це, 
показано доцільність уведення певних об’єктивних критеріїв оцінки кваліфікації експер-
тів-бухгалтерів. Така оцінка дозволить відстежувати підтримку експертами належного 
рівня кваліфікації. Для розвитку організаційних засад автором пропонується встановити 
єдині принципи проведення бухгалтерської експертизи, виходячи з принципів експерт-
ної діяльності в цілому, а також аудиту як виду незалежного фінансового контролю.

Ключові слова: судово-бухгалтерська експертиза, аудит, методи фінансового 
контролю, етичні принципи, стандарти експертної діяльності.
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This research is directed to establishment of certain uniform organizational and me-
thodical requirements to experts and procedure of their activity. The research is based on 
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studying and generalization of theoretical and practical material, the comparative analysis 
of the legislative base. The author used such methods of research as the analysis and synthe-
sis, classification, group, logical, system and complex approaches.

In article the thesis, according to which accounting examination is independent activity 
of the expert in the research of correctness of reflection in account and representation in 
the reporting the facts of economic activity of subjects in which actions by law enforcement 
agencies saw signs of certain economic offenses, is formulated. 

It is noted that forensic expertise can be carried out by both the state, and non-state ex-
perts. As the last involvement of audit organizations, individual auditors or scientists is 
possible. However in the legislation there are no accurate requirements to qualification of 
non-state experts. In practice it leads to unequal position of the state and non-state experts 
and also can be a reason for revision of results of the expertise which is carried out by the 
non-state expert and purpose of repeated examination that in turn, will increase the term of 
consideration of the case in court.

In this regard the author showed the expediency of introduction of certain objective cri-
teria for evaluation of qualification of experts-accountants. Such assessment will allow to 
monitor maintenance by experts of due skill level. For development of organizational bases 
it is offered by the author to establish the uniform principles of performing the accounting 
examination, proceeding from the principles of expert activity in general and also audit as a 
type of independent financial control.

As a part of evidential base during the judicial proceedings concerning the economic 
offense the conclusion by results of forensic examination has to contain answers to the ques-
tions posed in essence and should not have the reasons for deviations. The rejection of the 
expert opinion is, as a rule, possible in view of incompetence of the expert, his interest or 
poor performed accounting examination. For this purpose in article the author proposed 
introduction the principles of legality, independence, objectivity, comprehensiveness and 
completeness of research, professional competence and professional scepticism and also 
proposed the forms of the conclusions about level and effectiveness of professional activity 
of experts-accountants.

Key words: forensic examination, audit, methods of financial control, ethical principles, 
standards of expert activity.

Судово-бухгалтерська експертиза може проводитися як державними, так і недер-
жавними експертами. У ролі останніх можливе залучення аудиторських організацій, 
індивідуальних аудиторів або науковців. Однак у законодавстві відсутні чіткі вимо-
ги до кваліфікації недержавних експертів. На практиці це призводить до нерівного 
становища державних і недержавних експертів, а також може бути приводом для пе-
регляду результатів експертизи, проведеної недержавним експертом, і призначення 
повторної експертизи, що збільшить термін розгляду справи в суді.

Зважаючи на це, існує потреба у встановленні єдиних організаційних та методич-
них вимог до експертів і порядку здійснення діяльності.

Досить вагомий внесок у вивченні та вирішенні різних проблем у судово-бухгал-
терській експертизі зробили провідні українські та російські науковці та практики 
як економічного, так і юридичного спрямування, зокрема М.Ф. Базась, М.Т. Білуха, 
М.І. Камлик, М.Д. Корінько, Г.Г. Мумінова-Савіна, В.Д. Понікаров, О.Р. Росинська. 
B.C. Рудницький, Б.Ф. Усач, В.М. Шарманська та ін. Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій виявив вагомі фахові роботи, які присвячені питанням методичного та ор-
ганізаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи. Серед таких авторів: 
Л.В. Гуцаленко, Л.Г. Михальчишина, В.М. Сидорчук, І.К. Пентюк, а також М.Д. Ко-
рінько, В.П. Бондар, Т.А. Переймивовк.
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Зазначені вище автори провели глибокі дослідження питання проведення судово-
бухгалтерської експертизи та місця в ній експерта-бухгалтера, а також дослідили його 
права та обов’язки під час проведення перевірки. Проте проведений комплексний та 
системний аналіз наукових літературних джерел указує на існування багатьох про-
блемних питань, із якими стикаються як науковці, так і експерти-бухгалтери під час 
проведення експертного дослідження. Саме тому виникає потреба в їх вирішенні або 
зведення до мінімуму.

Сьогодні є потреба у встановленні єдиних організаційних та методичних вимог до 
експертів і порядку здійснення діяльності. Доцільним є введення певних об’єктивних 
критеріїв оцінки кваліфікації експертів-бухгалтерів. Така оцінка дозволить відстежу-
вати підтримку експертами належного рівня кваліфікації. До того ж для забезпечен-
ня розвитку організаційних засад необхідно встановити єдині принципи проведен-
ня бухгалтерської експертизи, виходячи з принципів експертної діяльності в цілому, 
а також аудиту як виду незалежного фінансового контролю.

Метою статті є встановлення певних єдиних організаційних та методичних вимог 
до експертів і порядку здійснення діяльності.

Бухгалтерська експертиза є самостійною діяльністю експерта з дослідження пра-
вильності відображення в обліку та подання у звітності фактів господарської діяль-
ності суб’єктів, у діях яких правоохоронними органами помічено певні економічні 
правопорушення [7].

З одного боку, застосування спеціальних знань, закріплене нормами різних доку-
ментів, широко відоме, але з іншого – неоднозначно тлумачиться неспеціалізованими 
відомствами. Так, у практиці застосування законодавства України, відповідних нор-
мативно-правових актів, які регулюють аудиторську діяльність «Визначення виду 
послуг з проведення аудиторською організацією, індивідуальним аудитором експер-
тизи», зведено всі форми застосування спеціальних знань у сфері бухгалтерського об-
ліку до поняття «експертиза».

Тлумачення процесуального законодавства не належить до компетенції фінансо-
вого відомства, але очевидною є необхідність розкриття змісту поняття «судово-бух-
галтерська експертиза» в умовах сучасної економічної системи. Зважаючи на це, зупи-
нимося на кваліфікаційних та етичних вимогах до експерта.

Відомо, що метою експертної діяльності є підтвердження або спростування наявно-
сті ознак економічних правопорушень [7]. При цьому регламентовано порядок здійс-
нення експертної діяльності та встановлено основні обмеження для експерта, хоча 
навіть мінімум єдиних кваліфікаційних вимог для нього відсутній. Однак до діяльно-
сті державних експертів-економістів пред’являються певні вимоги [6]. Водночас зако-
нодавчо встановлено рівність державних і недержавних експертів.

Зважаючи на це, необхідним є встановлення певних єдиних організаційних і мето-
дичних вимог до експертів і порядку здійснення діяльності.

Організаційні вимоги стосуються кваліфікації експертів і її підтвердження, порядку 
взаємодії експертів і органів, що призначили експертизу, змісту і порядку оформлен-
ня висновку експерта, законодавчого утвердження принципів діяльності експертів, 
відповідальності експертів за неякісне проведення експертизи (а не тільки за завідо-
мо неправдивий висновок), порядку перевірки результатів експертизи і контролю її 
якості. Єдині вимоги за вказаними аспектами повинні бути встановлені законодавчо 
і носити імперативний характер для всіх типів експертів (незалежно від відомчої при-
належності).

Стандарти методичного характеру безпосередньо пов’язані з процесом експертно-
го дослідження. При цьому можна виділити два напрямки дії таких стандартів.
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Перша група стандартів є технічною. Вони містять рекомендації щодо здійснення 
експертизи окремих груп облікових операцій (за розділами облікової роботи, господар-
ським процесам). Вони повинні визначати структуру типової методики експертного до-
слідження окремого питання і будуть містити мету, типові питання, об’єкти експертизи, 
найбільш імовірний набір експертних методів і прийомів, типовий порядок експертизи. 
Тут же повинні бути рекомендовані форми аналітичних і розрахункових таблиць і ро-
бочих документів експерта, які є основою для формування висновків експерта.

Друга група стандартів розкриває інтелектуальний бік бухгалтерської експертизи 
та передбачає використання логічного і правового аналізу відображених у бухгалтер-
ському обліку операцій. Розробка таких стандартів будується на аналізі чинних пра-
вил бухгалтерського обліку окремих активів, зобов’язань, доходів або витрат із точки 
зору можливих варіантів порушень і кримінальних наслідків таких порушень. Такі 
стандарти повинні містити інформацію про те, що може приховувати кожне поруше-
не правило обліку як ізольовано, так і в сукупності з іншими.

Стандарти методичного характеру не можуть мати загальнообов’язкової сили, 
оскільки під час їх розроблення неминучим є вплив професійного судження, досвіду, 
наукового бачення конкретного розробника.

Такі стандарти повинні бути внутрішніми для експертних організацій. Водночас 
склад і зміст таких стандартів можуть бути критерієм для оцінки якості діяльності 
експертів.

Питання організації порядку взаємодії експертів і органів, що призначили експерти-
зу, а також відповідальності експертів за неякісне проведення експертизи носять суто 
правовий характер, тому в цій роботі докладно розглядатись не будуть. У межах орга-
нізаційного аспекту розвитку бухгалтерської експертизи досліджуємо питання квалі-
фікації експертів, принципи їх діяльності і контроль якості проведення бухгалтерської 
експертизи. Кваліфікаційні вимоги до експертів не мають загального регулювання [1; 6].

Саме представництво особи, яка має спеціальні економічні знання, під час вирішен-
ня окремих питань передбачено процесуальним законодавством окремих галузей.

Не в кожному разі дається чітке визначення поняття експерта, тим паче не містить-
ся вимог до його кваліфікації (табл. 1).

Більшість норм передбачає наявність спеціальних наукових знань для вирішення 
відповідних питань під час експертного дослідження. Однак конкретні кваліфікацій-
ні вимоги ніде не вказуються [1; 6].

Пояснимо, що зміст непроцесуального і процесуального застосування спеціальних 
знань залежить від галузі права (цивільне, арбітражне або кримінальний розгляд).

Статус особи, яка застосовує спеціальні знання, і коло питань, які можуть бути роз-
глянуті в межах тієї чи іншої форми використання спеціальних знань, визначено про-
цесуальним або спеціальним законодавством.

Застосування спеціальних знань у непроцесуальному порядку регламентується по-
требою сторін або законодавством про оперативно-розшукову діяльність. Межі по-
треби сторін у використанні таких знань, по суті, не обмежені і залежать від самостій-
ної оцінки сторін у необхідності роз’яснення їм тих чи інших фінансово-облікових 
аспектів (наприклад, розкриття порядку документального оформлення і відображен-
ня у звітності окремих операцій, пояснення порядку розрахунку окремих показників, 
тлумачення певних обліково-аналітичних термінів тощо). Таке використання спеці-
альних бухгалтерських знань укладається в порядок здійснення довідково-консульта-
ційної діяльності й узгоджується із загальноцивільним порядком надання послуг не-
залежно від галузевої приналежності розгляду. Це пояснюється самими принципами 
розгляду, зокрема рівноправністю сторін і змагальністю.
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Таблиця 1
Зміст поняття спеціаліста і експерта  

в гражданському, арбітражному і карному процесі
Вид 

процесу Спеціаліст Експерт 

Ц
ив

іл
ьн

ий
 п

ро
це

с

Особа, притягнута для проведення консуль-
тацій, пояснень і надання безпосередньої тех-
нічної допомоги. Фахівець дає суду консуль-
тацію в усній або письмовій формі, виходячи 
з професійних знань. без проведення спеці-
альних досліджень, призначених на підставі 
визначення суду. Консультація фахівця, дана 
в писемній формі, оголошує в судовім засі-
данні й додається до справи. Консультації й 
пояснення   фахівця, дані в усній формі, зано-
сяться до протоколу судового засідання. Із ме-
тою роз’яснення й доповнення консультації 
фахівцю можуть бути поставлені питання.

Особа, призначена судом дати 
обґрунтований і об’єктивний ви-
сновок із поставлених перед ним 
питань і направити його до суду, 
що призначив експертизу; з’яви-
тися за викликом суду для особи-
стої участі в судовому засіданні й 
відповісти на запитання, пов’язані 
з проведеним дослідженням і да-
ним їм висновком. Експерт дає ви-
сновок у письмовій формі.

А
рб

іт
ра

ж
ни

й 
пр

оц
ес

 

Особа, що володіє необхідними знаннями з 
відповідної спеціальності, що здійснює кон-
сультації з питань, що стосуються розгляну-
тої справи. Особа, викликана арбітражним 
судом як фахівець, зобов’язана з’явитися в 
суд, відповідати на поставлені питання, дава-
ти в усній формі консультації й пояснення.

Особа, що володіє спеціальними 
знаннями з питань, що стосуються 
розглянутої справи, і призначена 
судом для дання висновку у ви-
падках і в порядку, які передбачені 
АПК. Особа, якій доручено прове-
дення експертизи, зобов’язана за 
викликом арбітражного суду з’яви-
тися до суду й дати об’єктивний 
висновок із поставлених питань. 
На підставі проведених досліджень 
і з урахуванням результатів експерт 
від свого імені або комісія експертів 
дає висновок у письмовій формі.

К
ар

ни
й 

пр
оц

ес
 

Особа, що володіє спеціальними знаннями, 
приваблюватиме до участі в процесуальних 
діях у порядку, установленому КПК, для 
сприяння у виявленні, закріпленні й вилу-
ченні предметів і документів, застосуванні 
технічних засобів у дослідженні матеріалів 
кримінальної справи, для постановки питань 
експертові, а також для роз’яснення сторонам 
і суду питань, що входять у його професійну 
компетенцію. Висновок фахівця – представ-
лене в письмовій формі судження з питань, 
поставлених перед фахівцем сторонами; по-
казання фахівця – відомості, повідомлені їм 
на допиті про обставини, що вимагають спе-
ціальних пізнань, а також роз’яснення своєї 
думки.

Особа, що володіє спеціальними 
знаннями й призначена в поряд-
ку, установленому КПК, для ви-
робництва судової експертизи й 
надання висновку. Висновок екс-
перта – представлені в письмовій 
формі зміст дослідження й висно-
вки з питань, поставлених перед 
експертом особою, що веде вироб-
ництво з кримінальної справи, або 
сторонами; показання експерта – 
відомості, повідомлені їм на допи-
ті, проведеному після одержання, 
його висновку, з метою роз’яснен-
ня або уточнення цього висновку.

Джерело: [4; 5; 6] 

Конкретну форму використання спеціальних бухгалтерських знань визначає осо-
ба, що застосовує право, яка визначає і коло питань, що ставляться при цьому. Вихо-
дячи з практики та характеру використання знань бухгалтера на досудовій стадії, ос-
новною формою використання таких знань є довідково-консультаційна, а особа, яка 
застосовує ці знання, має статус фахівця.
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Інша ситуація складається в межах процесуальної сфери. У межах процесу кожної 
галузі передбачається участь осіб у статусі фахівця і експерта, при цьому їх роль чітко 
розмежована (табл. 1). Крім процесуального підходу, є відмінності в методичних ас-
пектах і характері результатів діяльності фахівця й експерта.

Таким чином, у процесуальній сфері спеціальні бухгалтерські пізнання можуть 
бути застосовані або фахівцем, тоді вони носять характер консультацій, роз’яснень та 
вираження думки, як правило, в усній формі, або експертом, тоді вони носять харак-
тер спеціального дослідження з представленням письмового висновку.

Отже, питання визначення форми використання спеціальних бухгалтерських 
знань належить до відома цивільного права (за умов приватного залучення фахівця), 
правоохоронних органів або органів юстиції.

До кваліфікації недержавних експертів законодавчо жодних вимог не висувається. 
На практиці це, по-перше, призводить до нерівного положення державних і недер-
жавних експертів, а по-друге, може бути приводом, для перегляду результатів експер-
тизи, проведеної недержавним експертом, і призначення повторної експертизи, що 
збільшить термін розгляду справи в суді.

Тільки наявність вищої освіти за відповідною спеціальністю і стаж не можуть бути 
визнані основними критеріями для підтвердження кваліфікації експерта, оскільки 
вони відображають практичний досвід, а не наукові знання, необхідні для оцінки 
якості системи бухгалтерського обліку і окремих її елементів. До того ж, крім спе-
ціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, експерт повинен володіти певними 
знаннями у сфері процесуального законодавства. Тому об’єктивно з’являються додат-
кові кваліфікаційні вимоги, підтверджені відповідним документом, який буде носити 
загальновизнаний характер.

Водночас доцільно проводити критеріальну оцінку експертів, що дозволить визна-
чити коло осіб, здатних проводити експертизу, а також дозволить відстежувати під-
тримку ними кваліфікації певного рівня. При цьому рекомендується давати висно-
вки про рівень і про результативність професійної діяльності експертів-бухгалтерів 
Пропонуємо зміст, бальну оцінку та порядок оцінки (табл. 2, 3).

Таблиця 2
Показники оцінки рівня професійної діяльності експерта

Показники
Бали

0 1 2
1 2 3 4

1. Кваліфікація (ступінь професійної підготовленості  
до проведення бухгалтерської експертизи

1.1. Знання сучасних концепцій і технологій у сфері бухгалтерського обліку, по-
даткового обліку і звітності 0 1 2

1.2. Знання теоретичних основ організації бухгалтерського обліку 0 1 2
1.3. Знання нормативно-правових основ регулювання підприємницької діяльності 0 1 2
1.4. Знання нормативно-правових основ регулювання бухгалтерського обліку, 
податкового обліку і звітності 0 1 2

1.5. Знання методів та прийомів бухгалтерського обліку 0 1 2
1.6. Знання основ бухгалтерської експертизи 0 1 2
1 7. Знання методів та прийомів бухгалтерської експертизи 0 1 2
1.8. Наявність публікацій із питань бухгалтерського, податкового обліку і звітно-
сті, бухгалтерської експертизи, фінансового контролю 0 1 2
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1 2 3 4
1.9. Наявність наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук 0 1 2
1.10. Наявність кваліфікаційного атестата (аудитора, професійного бухгалтера) 0 1 2
1.11. Знання основ процесуального законодавства 0 1 2

2. Професіоналізм
2.1. Наявність досвіду розробки програми проведення бухгалтерської експертизи 
(зокрема наявність готових типових програм за окремими видами правопорушень) 0 1 2

2.2. Уміння оперативно підбирати методику проведення бухгалтерської експер-
тизи, наявність готових типових методик у експерта 0 1 2

2.3. Уміння складати запити і клопотання для отримання недостатніх джерел або 
роз’яснення окремих моментів експертизи 0 1 2

2.4. Наявність нормативної та наукової бази з питань бухгалтерського обліку, 
бухгалтерської експертизи, фінансового контролю 0 1 2

2.5. Проходження підвищення кваліфікації в міжатестаційний період (наявність 
документів про проходження навчання, написання наукових робіт із питань бух-
галтерського обліку, бухгалтерської експертизи, фінансового контролю)

0 1 2

2.6. Уміння аналізувати експертну діяльність, виявляти найбільш значні пробле-
ми та знаходити ефективні шляхи вирішення 0 1 2

2.7. Наявність проведених у міжатестаційний період бухгалтерських експертиз 
(не менше 1 разу на рік) 0 1 2

2.8. Наявність належно оформлених матеріалів проведених бухгалтерських експертиз 0 1 2
Сума балів

Таблиця 3
Показники оцінки результативності професійної діяльності експерта

Показники
Бали

0 1 2
1. Збереження і позитивна динаміка укладених договорів на проведення 
бухгалтерської експертизи 0 1 2

2. Стан матеріально-технічної бази, зокрема оновлення технічних засобів 
і програмних продуктів 0 1 2

3. Стан нормативної та методичної бази (переважний зміст джерел, вида-
них у міжатестаційний період) 0 1 2

4. Наявність матеріалів з узагальнення результатів досвіду роботи експерта 0 1 2
5. Наявність і оновлення програмно-методичного забезпечення бухгал-
терської експертизи відповідно до змін нормативної бази з питань бухгал-
терського обліку, оподаткування, правового регулювання господарської 
діяльності та ін. галузей законодавства

0 1 2

6. Виконання термінів виробництва бухгалтерської експертизи за укладе-
ними договорами (відсутність продовження з вини експерта) 0 1 2

7. Якість виробництва бухгалтерської експертизи (відсутність повторних або 
додаткових експертиз та відмов в ухваленні експертного висновку судом) 0 1 2

Сума балів

Зважаючи на те, що експертиза може проводитись як окремим експертом, так і гру-
пою, доцільно ввести атестацію за двома спеціальностями:

Закінчення таблиці 2
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– експерт – особа, здатна проводити бухгалтерську експертизу самостійно або 
в складі експертної групи;

– керівник експертної групи – особа, здатна проводити бухгалтерську експертизу 
самостійно або в складі експертної групи, а також здатна керувати групою експертів.

Для визначення кількості балів за кожним показником пропонуємо шкалу (табл. 4):
– 0 б. – знання, вміння та результати діяльності відсутні;
– 1 б. – наявність знань, вмінь та результатів діяльності;
– 2 б. – наявність знань, вмінь та результатів діяльності.

Таблиця 4
Бальна шкала для визначення  

кваліфікаційної категорії експерта, керівника експертної групи

Висновок атестаційної ко-
місії

Кількість балів на відповід-
ність категорії експерта

Кількість балів на відповід-
ність категорії керівника 

експертної групи
Про рівень професійної ді-
яльності експерта 25-33 ≥ 34

Про результативність профе-
сійної діяльності експерта 8-11 ≥ 12

Принципи судово-бухгалтерської експертизи – це основоположні правила, які форму-
ють загальний підхід до методології проведення бухгалтерської експертизи. Логічно вста-
новлювати їх, виходячи з принципів експертної діяльності в цілому, тому що судово-бух-
галтерська експертиза є видом експертної діяльності і не може не підкорятися загальним 
правилам такої діяльності, а також аудиту як виду незалежного фінансового контролю.

Загальні принципи експертної діяльності в цілому визначаються основами проце-
суального законодавства, проте конкретно ніде не сформульовані. Водночас є законо-
давче закріплення принципів здійснення державної експертної діяльності, загальні 
вимоги процесуальних актів. Зважаючи на це, можна як загальні принципи експерт-
ної діяльності використовувати норми вказаного закону.

Водночас не можна заперечувати той факт, що судово-бухгалтерська експертиза за 
методикою проведення має спільні риси з формами фінансового контролю, а в чин-
них положеннях експертиза змішується з поняттям аудиту, що, безумовно, не є при-
пустимим, однак причиною цього є саме видима зовнішня схожість [2; 4; 5]. Тому для 
формулювання принципів судово-бухгалтерської експертизи можна вивчити викла-
дені принципи аудиторської діяльності.

Для складання конкретного переліку принципів судово-бухгалтерської експертизи 
необхідно звернутися до її призначення, яким є формування доказової бази в судо-
вому розгляді щодо економічного правопорушення. Для того, щоб це призначення 
було виконано, висновок за результатами судово-бухгалтерської експертизи, по-пер-
ше, має містити відповіді на поставлені питання, а по-друге, не має бути відхилений 
судом або сторонами. Відхилення висновку експерта, як правило, можливе з причини 
некомпетентності експерта, його зацікавленості або неякісно проведеної бухгалтер-
ської експертизи. Таким чином, уявляється, що зазначені положення найбільш повно 
будуть досягнуті за умов дотримання принципів законності, незалежності, об’єктив-
ності, всебічності і повноти дослідження, професійної компетентності і професійного 
скептицизму, в які рекомендується вкладати такі значення:

– принцип законності – чітке дотримання процесуального законодавства в прийнят-
ті бухгалтерської експертизи до виробництва, її проведенні, витребуванні документів, 
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поданні укладення і дотримання збереження та нерозкриття отриманої під час прове-
дення експертизи інформації, зокрема щодо третіх осіб або експерта особисто;

– принцип незалежності – відсутність організованої, посадової, сімейної й іншої 
підпорядкованості експерта, ділових, відносин, зокрема з надання консультаційних 
послуг у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, послуг із відновлення і ве-
дення бухгалтерського обліку, а також зі складання бухгалтерської (фінансової) звіт-
ності фізичним і юридичним особам, залежності від органу або особи, що призначи-
ли судову експертизу, сторін та інших осіб, зацікавлених у результаті справи;

– принцип об’єктивності, всебічності і повноти дослідження – відсутність упере-
дженості, конфлікту інтересів або впливу інших осіб чи обставин на думку експерта, 
проведення дослідження на суто науковій та практичній основі, в межах відповід-
ної спеціальності, з усіх питань, поставлених перед експертом, і питань, суміжних із 
ними; можливість перевірити обґрунтованість і достовірність зроблених висновків на 
основі загальноприйнятих наукових і практичних даних;

– принцип професійної компетентності – наявність в експерта необхідної кваліфі-
кації, підтвердженої відповідними документами, підтримка своїх знань і навичок на 
належному рівні, що забезпечує проведення бухгалтерської експертизи, заснованої 
на новітніх, досягнення практики і сучасному законодавстві;

– принцип професійного скептицизму – критична оцінка отриманих для дослі-
дження документів, схильність до перевірки справжності, узгодженості з іншими до-
кументами і господарськими операціями особи, що перевіряється, а також можли-
вості здійснення таких операцій цією особою в межах його діяльності за наявності 
економічних і виробничих факторів і ресурсів.

Інші принципи або побічно повторюють уже вказані, або є зайвими, тому що не 
відповідають суті бухгалтерської експертизи. Так, принцип професійної поведінки 
належить саме до аудиторської діяльності, тому що дискредитація професії можлива 
тільки в межах суспільного характеру фінансового контролю, а бухгалтерська експер-
тиза є більш процесуально необхідною формою отримання доказів у суді.

Наступний аспект, який має бути нормативно урегульований, пов’язаний із реаліза-
цією принципу об’єктивності, всебічності та повноти дослідження і стосується контро-
лю якості проведення бухгалтерської експертизи. Під якістю бухгалтерської експерти-
зи можна розуміти можливість використання висновку експерта як доказу в судовому 
процесі. При цьому має бути забезпечена можливість перевірки перебігу експертизи, 
доцільності застосовуваних методик, сучасності і відповідності діяльності суб’єкта, а та-
кож правильності формулювання висновків експерта. Досягнення цього є можливим 
шляхом регламентації документування бухгалтерської експертизи. Важливо при цьому 
зазначити, що всі матеріали, котрі досліджуються експертом і на основі яких будуються 
висновки, є матеріалами порушеної справи і після проведення експертизи повертають-
ся особі, що призначила експертизу. Зняття копій із таких документів є неприпустимим, 
а отримання прямих роз’яснень, на які міг би послатися експерт, заборонено і можливо 
тільки через оформлення відповідного клопотання. При цьому повинен бути забезпе-
чений режим конфіденційності такої інформації, оскільки, будучи підготовленою на 
основі матеріалів судового розгляду, вона не підлягає розголошенню.

Таким чином, документація експерта може містити тільки складені на основі нада-
них матеріалів розрахунки, форми та інші матеріали, які будуть частиною висновку. 
Тобто контроль якості бухгалтерської експертизи може бути проведений тільки за ма-
теріалами самого експертного висновку.

У результаті дослідження зроблено спробу встановлення єдиних організаційних 
та методичних вимог до експертів і порядку здійснення їх діяльності. Дослідження 
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базується на вивченні та узагальненні теоретичного і практичного матеріалу, порів-
няльному аналізі законодавчої бази. Показано доцільність уведення певних об’єктив-
них критеріїв оцінки кваліфікації експертів-бухгалтерів, що дозволить відстежувати 
підтримку експертами належного рівня кваліфікації. Із метою забезпечення високого 
рівня організації проведення бухгалтерської експертизи сформульовано з новим нау-
ковим змістом принципи її проведення та запропоновано їх установлення, виходячи 
з принципів експертної діяльності в цілому, а також аудиту як виду незалежного фі-
нансового контролю.
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ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 
ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

(ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
«ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»)

Наджафлі Емін Муса-огли,
здобувач
(Науково-дослідний інститут 
публічного права, м. Київ, Україна)

У статті автором, на підставі аналізу норм чинного законодавства, що регламентує 
діяльність інституту адвокатури, виокремлено основні організаційно-функціональні 
принципи здійснення адвокатської діяльності, зокрема принципи незалежності, кон-
фіденційності, уникнення конфлікту інтересів і принцип територіальності, розкрито 
їхній зміст, а також визначено особливості, характерні для даного виду принципів. 
Визначено, що зміст принципу конфіденційності насамперед становить обов’язок 
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адвоката, його помічника, стажиста або іншої особи, яка пов’язана з першим тру-
довими відносинами, не розголошувати відомості, що визначені законодавством як 
такі, що не підлягають розголошенню, у процесі здійснення адвокатської діяльності, 
а також право особи дати письмову згоду на можливість розголошення такої інфор-
мації. Визначено особливості організаційно-функціональних принципів здійснення 
адвокатської діяльності, а саме: мають зовнішню форму принципів, рідше окремих 
правил (наприклад, принцип територіальності, який прямо не закріплено в законо-
давстві); містять основні уявлення, ідеї, цінності сформовані в суспільстві, утілені у 
правовій системі держави та характерні для національного інституту адвокатури; ма-
ють документальне, зокрема нормативне, закріплення здебільшого в основних пра-
вових актах у сфері здійснення адвокатської діяльності; характеризуються конкрет-
ністю, оскільки містять чіткі правила та вимоги здійснення адвокатської діяльності; 
нормативно закріплені в конкретних нормативно-правових актах; реалізуються не 
тільки адвокатом, а й іншими особами – його помічником, стажистом, партнерами 
й іншими особами, які перебувають з адвокатом у трудових відносинах; визначають 
основні засади та напрями здійснення адвокатської діяльності, яка полягає в: наданні 
консультацій правового характеру; здійсненні правового супроводження; представ-
ництві осіб, захисті їхніх прав, свобод і інтересів; вирішенні низки організаційних, 
функціональних, моральних і етичних проблем, що виникають у процесі реалізації 
їхньої професійної діяльності; прямо пов’язані із професійною діяльністю адвоката, 
адже остання є дуже близькою за своїм змістом до адвокатської діяльності.

Ключові слова: організаційно-функціональні принципи здійснення адвокатської 
діяльності, принципи, адвокатська діяльність, принцип незалежності, принцип кон-
фіденційності, принцип уникнення конфлікту інтересів, принцип територіальності, 
адвокатура.

BASIC ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL PRINCIPLES OF ADVOCACY  
(IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF UKRAINE  

“ON THE BAR AND PRACTICE OF LAW”)

Nadzhafli Emin Musa-ogly,
Degree Seeking Applicant 
(Research Institute of Public Law,  
Kyiv, Ukraine)

In the article the author, based on the analysis of the norms of the current legislation reg-
ulating the activity of the bar institute, outlines the main organizational and functional prin-
ciples of the advocacy activity, in particular the principles of independence, confidentiality, 
avoidance of conflict of interests and the principle of territoriality, their content is disclosed, 
as well as features specific to this type of principles. It is determined that the content of the 
principle of confidentiality, first of all, is the duty of the lawyer of his assistant, trainee or 
other person connected with the first employment relationship not to disclose the informa-
tion specified by the legislation as not subject to disclosure in the process of lawyer activity, 
as well as the right of the person to give written consent to the possibility of disclosure of 
such information. The peculiarities of organizational and functional principles of lawyer 
activity are defined, namely: they have an external form of principles, less certain individual 
rules (for example, the principle of territoriality, which is not directly enshrined in the law); 
contain the basic ideas, ideas, values formed in society and embodied in the legal system 
of the state and are characteristic for the national institute of advocacy; have documentary, 
in particular, normative fixing, mainly in the basic legal acts in the field of advocacy; are 



373

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

characterized by specificity, since they contain clear rules and requirements for advocacy; 
have normative consolidation in specific normative-legal acts; is realized not only by law-
yers but also by other persons – his assistant, trainee, partners and other persons who are 
a lawyer in labor relations; determine the basic principles and directions of the advocacy 
activity, which consists in: providing legal advice; implementation of legal support; the rep-
resentation of individuals, the protection of their rights, freedoms and interests; solving a 
number of organizational, functional, moral and ethical issues that arise in the process of 
implementing their professional activities; directly related to the professional activity of the 
lawyer, since the latter is very close in its content to the lawyer’s activities.

Key words: organizational and functional principles of advocacy, principles, advocacy, 
principle of independence, principle of confidentiality, principle of avoiding conflicts of 
interest, principle of territoriality, bar.

Постановка проблеми. Поруч із зовнішніми формами адвокатської діяльності – за-
хистом і представництвом прав, свобод і законних інтересів своїх клієнтів, а також на-
дання ним правової допомоги, – існують також її внутрішні форми. Останні безпосе-
редньо не пов’язані із класичним розумінням адвокатської діяльності, але включають 
різні дії організаційно-функціонального характеру, без яких існування та реалізація 
перших взагалі стають неможливими. До такої внутрішньої діяльності ми вважаємо 
за можливе віднести: організаційні питання здійснення адвокатської діяльності; при-
йняття на роботу помічників адвоката чи роботу зі стажистами; додержання вимог 
щодо несумісності; обрання організаційної форми реалізації такого виду діяльності; 
укладення договору про надання правової допомоги тощо.

У системі принципів здійснення адвокатської діяльності в Україні одним з ос-
новних елементів є її організаційно-функціональні принципи, які визначають засади 
внутрішнього та зовнішнього аспектів здійснення адвокатами захисту прав, свобод 
і інтересів осіб, їх представництва, надання іншої правової допомоги. Реалізація та-
кого виду принципів безпосередньо забезпечує ефективне здійснення адвокатської 
діяльності, яка, у свою чергу, залежить від розуміння сутності принципів здійснення 
адвокатської діяльності самим адвокатами, помічниками, стажистами й іншими осо-
бами, що перебувають з адвокатами у трудових відносинах. Тому комплексне з’ясу-
вання їхнього змісту є актуальним питанням правової науки взагалі та її окремої галу-
зі – науки адміністративного права.

Стан дослідження. Принципи здійснення адвокатської діяльності в Україні залиша-
ються малодослідженою категорією. Це стосується як сутності вказаних принципів, так 
і безпосередньо їхнього змісту. Згаданим принципам приділили свою увагу такі вчені, 
як: Т.В. Варфоломеєва, А.Ф. Коні, М.М. Погорецький, К.М. Северин, Є.Ф. Шкребець. 
Водночас підхід до дослідження сутності принципів здійснення адвокатської діяльності 
характеризується локальністю, а не комплексністю визначення їхньої змістовності.

Мета статті – визначення основних організаційно-функціональних принципів 
здійснення адвокатської діяльності в Україні на підставі аналізу чинного законо-
давства, що регулює діяльність інституту адвокатури, дослідження їхнього змісту, 
виокремлення особливостей такого виду принципів.

Виклад основного матеріалу. Основні засади здійснення адвокатської діяльності 
містяться в чинному законодавстві щодо функціонування інституту адвокатури, зо-
крема в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правилах ад-
вокатської етики, затверджених Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
адвокатури 17 листопада 2012 р. У даному дослідженні ми обмежимося з’ясуванням 
змісту принципів, визначених у першому нормативно-правовому акті.



374

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

Принцип незалежності здійснення адвокатської діяльності має подвійне закріплення: 
у ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [1] і ст. 6 Пра-
вил адвокатської етики, затверджених Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комі-
сією адвокатури 17 листопада 2012 р. [2], і стосується як безпосередньо незалежності 
адвоката, так і незалежності його професійної діяльності. Принцип незалежності ре-
алізується в межах професійної діяльності адвоката, тому повинен втілюватися у всіх 
формах останньої, зокрема під час захисту та представництва інтересів громадян, 
а також надання іншої правової допомоги клієнту. Останній є ключовою фігурою 
в реалізації принципу незалежності, оскільки є єдиним суб’єктом, якому фактично 
«підпорядковується» адвокат у відносинах з особою, з якою укладено договір про на-
дання правової допомоги. Водночас це не має сприйматися як порушення принципу 
незалежності, оскільки адвокат та клієнт мають спільні мету й інтереси, діють в одно-
му напрямі, що унеможливлює нівелювання даного принципу, адже клієнт ніколи не 
буде діяти всупереч власним інтересам.

Усі рішення про дії, які адвокат здійснює в межах своєї професійної діяльності, він 
повинен ухвалювати самостійно, усвідомлюючи всі їхні наслідки. У такому сенсі ад-
вокат стає посередником між державою та клієнтом. Варто погодитися із Є.Ф. Шкре-
бцем, який зазначив, що «стосовно держави адвокатура отримує реальну незалеж-
ність. Стосовно суспільства вона перетворюється на інструмент забезпечення захисту 
його інтересів» [3, с. 122]. Незалежність усього інституту адвокатури, отже, адвоката та 
його професійної діяльності, – це та умова, яка дозволяє йому балансувати між потуж-
ним державним механізмом і захистом, охороною прав, свобод та інтересів фізичних 
і юридичних осіб. Підтримуємо Т.В. Варфоломеєву, яка вказує на те, що «адвокатська 
незалежність як основна умова функціонування адвокатури, ґрунтується на цілкови-
тій свободі адвоката та відсутності на нього впливу від будь-кого під час здійснення 
професійної діяльності» [4, с. 10].

Незалежність адвокатської діяльності пов’язана і з вимогами, що висуваються до 
самої особи адвоката, серед яких мужність, принциповість, безкомпромісність у від-
носинах зі співробітниками органів державної влади, місцевого самоврядування та 
судових органів, що становлять загрозу та не відповідають інтересам клієнта. Окрім 
того, діяльність адвоката не повинна бути організована таким чином, щоб він пере-
бував у залежності від будь-якої особи, а для гарантування незалежності адвоката 
створена та діє Національна асоціація адвокатів України – «недержавна некомерцій-
на професійна організація, яка об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з ме-
тою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування» [1] (це той самий 
орган адвокатського самоврядування, на неефективність функціонування якого вка-
зано самими адвокатами у процесі опитування). До головних завдань даної органі-
зації віднесено представництво адвокатів і адвокатури у відносинах із державними 
та недержавними органами й установами. Саме таке посередництво унеможливлює 
виникнення загрози незалежності адвокатській діяльності, тому, за умови належної 
реалізації, може стати дієвим механізмом її забезпечення.

Досить цікавими виглядають результати дослідження К.М. Северина, який до ос-
новних елементів принципу незалежності адвокатської діяльності пропонує відносити 
такі: «а) незалежність від правоохоронних органів, від держави в цілому; б) процесу-
альні гарантії, що забезпечують адвокату процесуальну рівність поряд з іншими учас-
никами судового процесу; в) збереження адвокатської таємниці як запорука успішних 
відносин між адвокатом і клієнтом; г) незалежність адвоката від особистих інтересів; 
ґ) незалежність адвоката від клієнта; д) незалежність адвоката від ділових партнерів; 
е) діяльність адвокатського самоврядування; є) гарантії безпеки адвоката» [5, с. 163-165]. 
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Частково погоджуємося з такими структурними компонентами принципу незалежнос-
ті, проте зауважимо, що вони більш властиві механізму забезпечення такого принципу, 
аніж характеризують власне зміст принципу незалежності адвокатської діяльності.

У такому разі, на нашу думку, варто звернути увагу на тлумачення принципу не-
залежності в Хартії основних принципів європейської адвокатської професії, де він 
тлумачиться так: «адвокат потребує свободи – політичної, економічної та інтелекту-
альної – у реалізації своїх повноважень, консультуванні та представництві інтересів 
клієнта. Це означає, що адвокат має бути незалежним від держави та інших владних 
інтересів і не повинен допускати, щоб його незалежність була поставлена під загрозу 
у результаті згубного тиску з боку ділових партнерів. Адвокат також має залишатися 
незалежним і від свого клієнта, якщо він хоче завоювати довіру третіх осіб та суду. 
Насправді, без такої незалежності від клієнта неможливо гарантувати якість роботи 
адвоката. Належність адвоката до вільної професії і можливості, які випливають із 
цього, допомагають підтримувати незалежність, при цьому асоціації адвокатів по-
винні відігравати важливу роль у гарантуванні незалежності адвокатів» [6]. Фактично 
в даній нормі містяться складові елементи принципу незалежності адвокатської ді-
яльності – політичний, економічний та інтелектуальний.

Політична незалежність безпосередньо пов’язана із самостійністю адвоката, відсут-
ністю підпорядкування будь-кому та не підконтрольністю державним і недержавним 
суб’єктам, чи то представник політичної партії, працівник правоохоронних органів або 
колега. Економічний складник передбачає отримання гонорару за надання правової 
допомоги. Більш складною за своїм змістом є інтелектуальна незалежність, яка поєднує 
в собі достатній рівень знань, умінь і професійних навичок, що дає впевненість адвокату 
в тому, що він діє правильно, у межах закону, а також набір особистих якостей, які змо-
жуть забезпечити адвокату його незалежність, насамперед ідеться про такі особистісні 
риси, як принциповість, чесність, почуття відповідальності, впевненість у собі тощо.

У підсумку зазначимо, що принцип незалежності адвокатської діяльності ми мо-
жемо схарактеризувати як такий, що: пов’язаний із незалежністю самого адвоката як 
фахівця й особистості; має зовнішній аспект – учинення процесуальних дій вільно 
від будь-якого впливу, та внутрішній (особистий), адже адвокат повинен усвідомлю-
вати та відчувати власну незалежність у здійсненні ним своєї професійної діяльності; 
містить такі елементи, як політична, економічна й інтелектуальна незалежність; не є 
абсолютним, оскільки адвокат повинен ставити у пріоритет інтереси свого клієнта та 
діяти лише в межах закону – це своєрідні «обмежуючі чинники» даного принципу.

Принцип конфіденційності здійснення адвокатської діяльності (ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [1] і ст. 10 Правил адвокатської етики, за-
тверджених Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 17 листо-
пада 2012 р. [2]) відіграє дуже важливу роль, оскільки є фундаментальною основою 
побудови взаємин адвоката і клієнта, що по суті є підставою здійснення адвокатської 
діяльності, адже без нього остання не буде мати жодного сенсу. Приватність взаємин 
адвоката і клієнта досить вдало описує А.Ф. Коні, який зазначає: «Між захисником 
і тим, хто у стані тривоги і смути від звинувачення звертається до нього з надією на 
допомогу, встановлюється тісний зв’язок довіри і щирості. Захисникові відкривають-
ся тайники душі, йому намагаються роз’яснити свою невинність чи пояснити своє па-
діння і свою, приховану від інших, ганьбу, діляться такими подробицями особистого 
життя і сімейного побуту, щодо яких сліпа Феміда повинна бути і глухою» [7, с. 54].

Особа, яка звертається до адвоката, вже завідомо йде на те, щоб довіритись абсо-
лютно незнайомій людини, а часто і розповісти їй про ті факти, про які не знає її влас-
не оточення. Річ у тому, що надання адвокату повної та достовірної інформації зможе 
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забезпечити якісний і ефективний захист прав, свобод та інтересів особи, «виграти 
справу». Водночас особа небезпідставно розраховує на те, що така розмова та викла-
дені факти не вийдуть за приватні межі. Тому цілком обґрунтованими виглядають 
вимоги, викладені в ч. ч. 2 і 5 ст. 10 Правил адвокатської етики, затверджених Вищою 
кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 17 листопада 2012 р., стосовно 
необмеженого строку дії даного принципу, що буквально свідчить про те, що, незва-
жаючи на те, веде чи вів адвокат дану справу, він однаково не повинен розголошува-
ти жодних відомостей, про які дізнався у процесі. Це стосується справ із будь-яким 
строком давності. Водночас адвокат самостійно повинен «забезпечити розуміння і до-
тримання принципу конфіденційності його помічниками, стажистами та членами 
технічного персоналу» [2]. Окрім того, наведені положення в повному обсязі відпові-
дають вимогам, закріпленим у п. 2.3. Загального кодексу правил для адвокатів країн 
Європейського Співтовариства 1988 р., який розтлумачує сутність принципу конфі-
денційності [8]. Указані норми покладають на адвоката обов’язок не тільки безстро-
ково зберігати в таємниці та не розголошувати інформацію, яка стала йому відома 
внаслідок звернення до нього клієнта, та подальших фактів, які стануть йому відомі, 
що пов’язані з конкретною справою й особою клієнта, звичайно, за умови, якщо сам 
клієнт не дає на це згоди, а також забезпечувати нерозголошення такої інформації ін-
шими пов’язаними з ним особами. Дане правило не передбачає конкретної норми по-
ширення такої інформації, тому не важливо, яким чином вона буде поширена – усно 
чи письмово, наприклад, шляхом оприлюднення документів, які містять такі відомо-
сті. За таких умов адвокат повинен приділяти увагу роботі з документами у справах, 
їх зберіганню для того, щоб унеможливити поширення таких відомостей.

Серед складових елементів принципу адвокатської таємниці К.М. Северин виділяє 
його об’єкт, суб’єкта і мету: «об’єктом регулювання принципу конфіденційності ад-
вокатської діяльності є особливий правовий стан клієнта, що безпосередньо виникає 
в результаті звернення за правовою допомогою до юриста. Водночас, повертаючись до 
суб’єктного складу принципу конфіденційності, правова таємниця юриста стає більш 
захищеною, коли фахівець має статус адвоката. Тому будь-який юрист зобов’язаний 
попереджати клієнта перед початком надання правових послуг. Пов’язано це з тим, 
що відносини між адвокатом і клієнтом підпадають під режим конфіденційності вже 
із самого факту звернення до адвоката, що юрист забезпечити не може. Головна мета 
реалізації принципу конфіденційності – це забезпечення довірчих відносин між клі-
єнтом та адвокатом» [9, с. 120].

Реалізація принципу конфіденційності під час здійснення адвокатської діяльності 
є суто правовою структурою – правовідносинами, що дозволяє зробити висновок про 
те, що склад втілення даного принципу буде відповідати складу правовідносин, до 
якого відносять його об’єкт (те, щодо чого виникають такі правовідносини), суб’єктів 
(тобто їхніх безпосередніх учасників) і зміст (коло прав і обов’язків суб’єктів таких 
правовідносин). Так, об’єктом реалізації принципу конфіденційності під час профе-
сійної діяльності адвоката є адвокатська таємниця, а також інформація про персо-
нальні дані особи, тобто «відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована» [10] (ст. 2 Закону України 
«Про захист персональних даних»).

Дефініція адвокатської таємниці подана законодавцем у ч. 1 ст. 22 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», де зазначено, що це «будь-яка інфор-
мація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка 
перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких 
клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги) 
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звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, 
консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберіга-
ється на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під 
час здійснення адвокатської діяльності» [1]. Отже, саме такі дані становлять предмет 
адвокатської таємниці. Іншої форми вираження він набув у дослідженнях М.М. Пого-
рецького: «1) факт звернення довірителя до адвоката, характер і зміст наданої йому 
юридичної допомоги; 2) відомості з особистого життя, сімейної, інтимної, суспільної, 
службової, господарської та іншої сфер діяльності довірителя, повідомлені адвокату 
(нині адвокат може використовувати такі відомості у своїй діяльності лише за згоди 
на це довірителя); 3) особисті записи довірителя, письмові документи, аудіо- та ві-
деозаписи, інформація на електронних носіях. Усе це, а також відомості, отримані 
адвокатом унаслідок його участі в закритих судових засіданнях, та будь-які інші відо-
мості, пов’язані з наданням юридичної допомоги, розголошення яких може завдати 
шкоди охоронюваним законом інтересам довірителя, адвоката або інших осіб, стано-
вить предмет адвокатської таємниці» [11, с. 127]. Тобто необхідно говорити про нероз-
ривний взаємозв’язок між принципом конфіденційності й адвокатською таємницею, 
водночас зміст даного принципу не можна зводити суто до дотримання останньої, 
оскільки реалізація даного принципу включає і морально-етичний аспект, який не 
враховується під час визначення поняття адвокатської таємниці.

Водночас іншою нормою вказаної статті передбачене положення, яке по суті є ви-
нятком із правила безстроковості принципу конфіденційності, воно полягає в тому, 
що інформація, віднесена до адвокатської таємниці, може не належати до такої за на-
явності письмової заяви клієнта, якого стосується така інформація. Зауважимо, що до 
адвокатської таємниці не відноситься інформація, одержана від сторонніх осіб, вона 
може бути використана адвокатом за умови додержання ним законодавства у сфері 
захисту персональних даних.

Суб’єктами адвокатської таємниці є клієнт як першоджерело таких відомостей, адво-
кат, його помічник і стажист або інша особа, яка пов’язана з першим трудовими відно-
синами, з одного боку, та невизначеним колом осіб, з другого, адже під час реалізації 
принципу конфіденційності важливий сам факт нерозголошення відповідних відомо-
стей, а не особа, якій вони можуть бути повідомлені всупереч вказаному принципу.

Отже, зміст принципу конфіденційності насамперед складає обов’язок адвоката, 
його помічника, стажиста або іншої особи, яка пов’язана з адвокатом трудовими від-
носинами, не розголошувати відомості, що визначені законодавством як такі, що не 
підлягають розголошенню, у процесі здійснення адвокатської діяльності, а також пра-
во особи дати письмову згоду на можливість розголошення такої інформації. Окре-
мим елементом змісту вказаного принципу є юридична відповідальність, яку адвокат, 
його помічник, стажист або інша особа, яка пов’язана з адвокатом трудовими відно-
синами, буде нести в разі розголошення адвокатської таємниці. Ідеться про кримі-
нальну, адміністративну, цивільну та дисциплінарну відповідальність, залежно від 
конкретних умов і обставин порушення принципу конфіденційності.

Принцип уникнення конфлікту інтересів під час здійснення адвокатської діяльності за-
кріплений у ст. 9 Правил адвокатської етики, затверджених Вищою кваліфікацій-
но-дисциплінарною комісією адвокатури 17 листопада 2012 р. [2], ч. 1 ст. 4 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а власне визначення поняття 
«конфлікт інтересів» міститься в п. 8 ч. 1 указаного Закону – це «суперечність між 
особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, на-
явність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання 
адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій 
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під час здійснення адвокатської діяльності» [1]. Сам принцип уникнення конфлік-
ту інтересів охарактеризовано як «законодавчо визначені основи адвокатської діяль-
ності, відповідно до яких адвокат не має права надавати будь-які юридичні послуги 
клієнту, інтереси якого суперечать захищеним правом інтересам клієнта, якому на-
дається або надавалися юридичні послуги, окрім випадків письмової згоди клієнтів, 
інтереси яких можуть бути порушені або суперечать інтересам самого адвоката, його 
близьким родичам або членам сім’ї, партнерам» [12, с. 153]. Така дефініція вдало по-
єднує як сутність самого конфлікту інтересів, так і механізм його реалізації.

Даний принцип розтлумачено в Хартії основних принципів європейської адвокат-
ської професії, ухваленої Радою адвокатських асоціацій та правничих товариств Єв-
ропи 25 листопада 2006 р.: «для належного виконання своїх професійних функцій 
адвокат повинен уникати конфлікту інтересів. Тобто адвокат не може представляти 
інтереси двох клієнтів з того самого питання в разі наявності або можливості виник-
нення такого конфлікту інтересів між цими клієнтами. Аналогічно адвокат повинен 
утримуватися від представництва інтересів нового клієнта, якщо він отримав конфі-
денційну інформацію від іншого наявного чи колишнього клієнта. Також адвокат 
не може брати справу нового клієнта за наявності конфлікту інтересів між клієнтом 
та адвокатом. Якщо конфлікт інтересів виникає у процесі представництва інтересів 
клієнта, адвокат має припинити роботу» [6]. Отже, конфлікт інтересів в адвокатській 
діяльності може виникати у двох конструкціях: «адвокат – клієнт» і «клієнт – клієнт». 
У зв’язку із чим на адвоката покладається обов’язок інформувати клієнта про наяв-
ність такого конфлікту, а також безстрокова заборона для адвоката (адвокатського 
об’єднання) укладати договори про надання правової допомоги в разі виникнення 
конфлікту інтересів, тобто дана заборона продовжує діяти і після закінчення дії дого-
вору про правову допомогу з особою, у зв’язку з якою виник конфлікт інтересів.

Отже, за загальним правилом. у разі виникнення конфлікту інтересів договір про 
надання правової допомоги не укладається, а доручення клієнту не виконується. Ви-
нятком є випадок, коли є письмова згода клієнта на представництво, захист і надання 
правової допомоги адвокатом в умовах конфлікту інтересів. Такий виняток може мати 
місце тільки за конфлікта інтересів, який виникає між клієнтами адвоката, а письмова 
згода повинна бути надана ними обома. В іншому випадку – за умови виникнення 
конфлікту інтересів між самим адвокатом і його клієнтом, представництво і захист 
прав, свобод та інтересів останнього разом із наданням йому правової допомоги вба-
чається неможливим. Порушення принципу конфлікту інтересів з боку адвоката 
призводить до спотворення мети адвокатської діяльності, її здійснення не в інтересах 
і на благо клієнта, а лише як інструменту досягнення особистих цілей, зокрема кори-
сливих – отримання гонорару від клієнта.

Аналіз нормативних положень ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» дозволяє деталізувати зміст конфлікту інтересів, який виникає під 
час здійснення адвокатської діяльності: «Адвокату забороняється укладати договір 
про надання правової допомоги, і він зобов’язаний відмовитися від виконання догово-
ру, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, 
якщо: адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його від-
воду, згідно із процесуальним законом; адвокат є членом сім’ї або близьким родичем 
посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністра-
тивному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністра-
тивне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються із пропозицією укладен-
ня договору про надання правової допомоги; виконання договору може суперечити 
інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або 
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адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’яз-
кам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до кон-
флікту інтересів; адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть 
суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання 
правової допомоги» [1]. Зауважимо, що процесуальний відвід захисника (адвоката) де-
тально висвітлено лише в кримінально-процесуальних нормах. Зокрема, у ст. 78 Кри-
мінального процесуального кодексу України зазначено: «Захисником, представником 
не має права бути особа, яка брала участь у цьому ж кримінальному провадженні як 
слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, потерпілий, цивільний позивач, 
цивільний відповідач, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, 
перекладач» [13] (ч. 1); «якщо вона у цьому провадженні надає або раніше надавала 
правову допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася із 
проханням про надання правової допомоги; якщо вона є близьким родичем або чле-
ном сім’ї слідчого, прокурора, потерпілого або будь-кого із складу суду» [13] (ч. 2).

Акцентуємо увагу на тому, що клієнтом адвоката може бути не тільки фізична, 
а і юридична особа, на яку поширюються всі зазначені вище правила щодо урегулю-
вання та наслідків конфлікту інтересів. Водночас наслідки конфлікту інтересів у спра-
ві, де клієнтом є юридична особа, мають деякі особливості, які передусім зумовлені 
наявністю трудових відносин з іншими суб’єктами, якщо вони є чи були клієнтами 
того самого адвоката. У такому разі укладення договору між юридичною особою й ад-
вокатом ставить під загрозу якість і професійність надання адвокатських послуг влас-
не самій юридичній особі, тому визнається законодавцем неможливим, те ж стосується 
прийняття доручень від інших клієнтів, якщо вони суперечать інтересам юридичної 
особи. Окрім того, «адвокат не повинен укладати договори про правову допомогу 
з названими особами, якщо він є носієм суперечливої доказової інформації, отриманої 
при наданні правової допомоги юридичній особі» [2] (ст. 40 Правил адвокатської ети-
ки, затверджених Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 17 ли-
стопада 2012 р.). З даним принципом тісно пов’язаний інший принцип здійснення 
адвокатської діяльності – принцип пріоритету (домінантності) інтересів клієнта.

Принцип територіальності здійснення адвокатської діяльності прямо не передбачений 
чинним законодавством, але випливає з положень ч. 2 ст. 4 Закону України «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність»: «Адвокат України здійснює адвокатську діяль-
ність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжна-
родним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України 
або законодавством іноземної держави». Дана норма фактично передбачає просто-
рову необмеженість адвокатської діяльності, відсутність прив’язки самого адвоката 
до будь-якої території, окрім робочого місця («місцезнаходження обраної адвокатом 
організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснен-
ня адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної ад-
вокатом організаційної форми адвокатської діяльності» [1]). До того ж адрес робочих 
місць в адвоката може бути декілька. Така норма не тільки відповідає міжнародним 
стандартам адвокатської діяльності, а і сприяє якісному та професійному наданню 
юридичної допомоги кваліфікованими фахівцями.

Ураховуючи зміст перелічених вище принципів і дуалістичну природу адвокат-
ської діяльності, яка характеризується наявністю двох аспектів (внутрішній і зовніш-
ній), можемо визначити такі особливості організаційно-функціональних принципів 
здійснення адвокатської діяльності: мають зовнішню форму принципів, рідше окре-
мих правил (наприклад, принцип територіальності, який прямо не закріплено в зако-
нодавстві); містять основні уявлення, ідеї, цінності, сформовані в суспільстві, втілені 
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у правовій системі держави та характерні для національного інституту адвокатури; 
мають документальне, зокрема нормативне, закріплення, здебільшого в основних 
правових актах у сфері здійснення адвокатської діяльності; характеризуються кон-
кретністю, оскільки містять чіткі правила та вимоги здійснення адвокатської діяльно-
сті; нормативно закріплені в конкретних нормативно-правових актах (Закон України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правила адвокатської етики, затверджені 
Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 17 листопада 2012 р.); 
реалізуються не тільки адвокатом, а й іншими особами – його помічником, стажистом, 
партнерами й іншими особами, які перебувають з адвокатом у трудових відносинах; 
визначають основні засади та напрями здійснення адвокатської діяльності, яка поля-
гає в: наданні консультацій правового характеру; здійсненні правового супроводжен-
ня; представництві осіб, захисті їхніх прав, свобод та інтересів; вирішенні низки орга-
нізаційних, функціональних, моральних і етичних проблем, що виникають у процесі 
реалізації їхньої професійної діяльності, прямо пов’язані із професійною діяльність 
адвоката, адже остання є дуже близькою за своїм змістом до адвокатської діяльності.
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У статті висвітлюються особливості криміналістичного, кримінального та процесу-
ального розслідування і розкриття Інтерполом крадіжок, які вчинені організованою 
злочинною групою та злочинною організацією із застосуванням класичних та сучас-
них перспективних технічних методів і методик досудового провадження у вигляді 
оперативно-розшукових операцій і комбінацій, з деталізацією тактики слідчих дій, на 
базі американських стандартів типових слідчо-криміналістичних розслідувань краді-
жок, що запроваджуються спеціальними підрозділами, які мають негласний розвіду-
вальний характер, із використанням оперативних обліків: досьє, картотек, кібер-сай-
тів, документів, сфер проникнення організованих злочинних груп і злочинних 
організацій до банків, підприємств, установ, організацій. Означені оперативні захо-
ди є цільовою спрямованістю щодо рецепції передового досвіду Сполучених Штатів 
Америки, сенс та зміст якого розкриємо практикою діяльності Інтерполу. Прерога-
тивою Міжнародної поліції є координація розслідування та запровадження спільних 
слідчих і розшукових дій на початковому й основному етапах щодо динаміки прото-
кольно-процесуального їх оформлення за кількісними та якісними характеристика-
ми: допиту суб’єктів кримінального провадження за транскордонними відстанями, 
зокрема із застосуванням відеоконференції; обшуку, виїмки, слідчого експерименту 
як примусових заходів, спрямованих на пошук об’єктивної істини у справі; застосу-
вання аудіо- та відеоконтролю і поліграфа.

Ключові слова: розслідування крадіжок, організована злочинна група, злочинна 
організація, поліграф, дрон у поліцейському спостереженні, угода адвоката та проку-
рора про застосування поліграфа, ОРД-заходи Інтерполу, інноваційні методи кримі-
налістичного розслідування.
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In the articles light up the feature of criminalistics, criminal and judicial investigation and 
opening of thefts which are perfect the organized criminal group and criminal organiza-
tion with application of classic and modern perspective technical methods and methods of 
pre-trial realization Interpol as HORDES of operations and combinations, with the certain 
working out in detail of tactic of consequence actions, on the base of the American standards 
of typical slidche-criminalistics investigations of thefts, that 

The prerogative of the International police is co-ordination of investigation and introduc-
tion of general investigators and search actions on the initial and basic stages in relation to a 
dynamics protocolary judicial their registration after quantitative and high-quality descrip-
tions: to the interrogation of subjects of criminal realization after transfrontal distances, in a 
that number with application of video of conference; search, coulisse, investigation experi-
ment, as the forced measures, directed on objective truth in business; application audio and

Key words: investigation of thefts, criminal group, criminal organization, poligraf, is or-
ganized, dron in constabulary supervision, agreement of advocate and public prosecutor 
about application of polygraph, HORDES, is measures of Interpol, innovative methods of 
criminalistics investigation. 

Загальновідомо, що простежити протидію поліції та прокуратури України, а та-
кож інших компетентних уповноважених суб’єктів держави організованим злочин-
ним групам (далі – ОЗГ) і злочинним організаціям (далі – ЗО), що вчиняють крадіжки, 
можна, наприклад, за статистичними даними щодо кримінальних проваджень, опри-
люднених Генпрокуратурою України. Вони показують динаміку такої злочинності, 
актуалізуючи проблему розслідувань за кількістю проваджень, вчинених (аналізує-
мо звужено) за 2017 р., а саме: із загальної кількості кримінальних проваджень – 1 949 
(притягнуто до кримінальної відповідальності 3 013 осіб); з них за крадіжки ОЗГ та ЗО 
відкрито 202 провадження (притягнуто до кримінальної відповідальності 329 осіб) [1]. 
Це становить 10% від загальної кількості вчинених крадіжок за звітний період, що 
є досить вагомим показником щодо з’ясування необхідності запозичення досвіду 
з ефективної протидії крадіжкам ОЗГ у передових сучасних країн, зокрема у Сполу-
чених Штатах Америки (далі – США), Європейському Союзі (далі – ЄС) тощо.
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Постановка проблеми пов’язана з об’єктивною кримінологічною та криміналь-
но-правовою характеристикою щодо фахового вчинення крадіжок організованою 
злочинною групою осіб чи злочинною організацією. Фаховість, організованість, 
суспільна небезпечність, таємність, величина шкоди впливають на значне підвищен-
ня рівня цієї злочинності за програмністю, плановістю, динамікою, технікою масового 
скоєння крадіжок порівняно зі звичайними крадіжками. Саме тому кримінальні, кри-
міналістичні та процесуальні проблеми розслідування крадіжок, учинених ОЗГ і ЗО є 
предметом дослідження вітчизняних і закордонних учених-правників: П. Андрушка, 
Л. Багрій-Шахматова, Р. Бєлкіна, П. Біленчука, В. Боярова, І. Борисенка, В. Гончарен-
ка, О. Гурова, В. Журавля, А. Іщенка, В. Колмакова, О. Колесніченка, В. Коновалової, 
Я. Конюшенка, В. Лисиченка, В. Лукашевича, В. Матвійчука, Г. Матусовського, Н. Мі-
рошника, О. Омельченка, М. Проценка, В. Рожнової, О. Саїнчина, М. Салтевсько-
го, О. Сотули, В. Стратонова, В. Тація, Є. Фесенка, В. Хілюти, В. Шепітька, Б. Щура, 
М. Яблокова та багатьох інших, які сумлінно впливали на реальну оцінку з подаль-
шою мінімізацією та нейтралізацією фахового злочинного крадіжкового явища.

Їхні праці є фундаментом для розвитку та вдосконалення основ комплексної ме-
тодики кваліфікації, розслідування та розкриття аналізованого виду злочинів, їхньо-
го характеру і ступеня професіоналізації у процесі вчинення; реальної згуртованості 
ОЗГ і ЗО із протидії владі та правоохоронним органам щодо таємного викрадення 
коштовного майна тощо. Отже, підкреслюючи актуалізацію теми, є необхідність удо-
сконалення окремих положень професійного розслідування та розкриття означеної 
категорії розкрадань у комплексному застосуванні криміналістичних методів та мето-
дик, оперативно-розшукових операцій та комбінацій, з деталізацією тактики слідчих 
дій, у взаємодії з Інтерполом, з виявленням і обґрунтуванням деяких особливостей 
розслідування крадіжок, які вчиняються ОЗГ і ЗО.

До того ж глобальна криза, що відбувається в Україні протягом 2013-2018 рр., зу-
мовлена цілою низкою чинників: постреволюційними процесами; військовими по-
діями на Сході держави; анексією Автономної Республіки Крим; довгостроковим 
реформуванням правоохоронних структур, прокуратури, судової системи; низького 
рівня економіки, заробітної плати; значного зростання правового нігілізму населен-
ня; зубожіння соціального життя тих шарів населення, які не можуть себе повною 
мірою забезпечити. Усе це спровокувало підвищення рівня організованої злочинності 
та динаміки злочинів ОЗГ і ЗО, дії яких спрямовані на швидке незаконне збагачення 
шляхом привласнення чужого майна, наприклад, крадіжками, змодельованими у ст. 
ст. 27-28, 185, 262, 289, 308, 362 Кримінального кодексу (далі – КК) України [2].

На наш погляд, особливу увагу ОЗГ та ЗО України привертає можливість їхнього 
контролю за привласненням (викраденням) та збутом бурштину, зброї, наркотичних 
речовин, антикваріату, які здобуваються різного роду розкраданнями, де крадіжкам на-
лежить головне місце. Ми вважаємо, що у зв’язку з активним розвитком та видозміною 
суспільних відносин є підстави говорити про недостатню вивченість діяльності органі-
зованих злочинних груп, особливо тих, які професіоналізуються на крадіжках. Зокрема, 
в антикримінальних і криміналістичних наукових дослідженнях недостатньо розро-
блень щодо розслідування крадіжок, які вчиняються ОЗГ. У зв’язку із цим можна гово-
рити про недостатню якість теоретичної підготовки поліцейського складу, що здійснює 
розслідування даних злочинів. Гіпотетично, якщо запровадити належний професійний 
порядок кримінального процесуального та криміналістичного розслідування крадіжок, 
які вчинені ОЗГ та ЗО, то вдосконалиться і процес боротьби з такою злочинністю згалом.

Аналіз останніх досліджень. У теперішній час багато фахівців поліції та прокура-
тури України відвідують за міжпарламентською та президентською домовленостями 
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правоохоронні структури США та ЄС з обміну досвідом щодо боротьби з організо-
ваною злочинністю. У США і ЄС є напрацьований позитивний досвід із протидії ор-
ганізованій злочинності за деякими її проявами у транснаціональній та трансконти-
нентальній сферах [3]. Відомо, що така злочинність негативно впливає крадіжками на 
бюджети держав, фінансові та майнові стани панівних та інших компаній – виробни-
ків продукції.

У цьому, напевне, полягає вивчення закордонного антикримінального та кримі-
налістичного досвіду розслідування крадіжок, які вчиненні ОЗГ і ЗО, що збирається 
по крупицях, формується в концепцію на основі думок провідних науковців, а саме: 
В. Головка, К. Горелкіної, М. Климчука, О. Мотлях, Д. Письменного, І. Рогатюка, 
О. Степанова, О. Хабла, Ю. Шаповала й інших, вищезазначених.

Відомо, що у США очолює таку боротьбу Міністерство юстиції, яке розробляє 
загальну стратегію і здійснює методичне управління всіма правоохоронними орга-
нами, які беруть участь у розслідуванні і розкритті крадіжок, які вчинені ОЗГ і ЗО. 
Основним підрозділом Міністерства, на яке безпосередньо покладена боротьба з ор-
ганізованою злочинністю в досліджуваній нами сфері, є Федеральне бюро розсліду-
вань (далі – ФБР) [4].

Т. Пайосова у своїй праці розглядає питання боротьби з організованою злочинні-
стю, якою певною мірою займається поліція США всіх рівнів, тобто від федеральної 
у штаті до місцевої поліції, якій ретельно допомагають митна служба, поштова служ-
ба, Міністерство праці США, Комісія із цінних паперів і бірж, а також Державний де-
партамент тощо. Авторка зазначає, що кожна форма злочинної діяльності пов’язана 
з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом [4]

Аналіз праць науковців-правників показує, що, відповідно до чинного у США пре-
цедентного права та кодифікованого законодавства, відповідальність за боротьбу 
з організованою злочинністю покладена на правоохоронні органи всіх рівнів: феде-
ральні, штатів і місцеві. Але головним відомством із боротьби з організованою зло-
чинністю, як уже визнано, є ФБР, з його організаційною структурою, що очолює Го-
ловне управління (м. Вашингтон) і 59 регіональних агентств і відділень. Регіональні 
представництва включають по декілька місцевих відділень [5, с. 68, 75, 77].

Отже, місцеві відділення ФБР складаються з декількох агентів або груп спеціаль-
них агентів, які фахово підготовлені для протидії розкраданню майна ОЗГ і ЗО. Відо-
мо, що ефективність такої організації залежить від чисельності населення та кілько-
сті проведених розслідувань. До того ж цікавим є те, що штатна чисельність великих 
відділів ФБР передбачає посади консультантів, психологів, працівників внутрішньої 
безпеки, які навчають працівників із конкретних питань застосування законів та до-
помагають складати важливі процесуальні документи; беруть участь у розробленні 
планів-заходів, в операціях проти ОЗГ і ЗО, проводять разом комплексні розслідуван-
ня тощо. Для проведення розслідувань, які належать до компетенції інших право-
охоронних органів, зазвичай створюються спільні робочі групи із включенням у них 
місцевих поліцейських, а також працівників інших відомств, присяжних із тяжких 
злочинів і злочинів, учинених ОЗГ і ЗО. Керівництво такими групами здійснюють 
працівники ФБР [4; 5].

Для формулювання цілей дослідження звернемося до американських стандартів, 
типових слідчо-криміналістичних розслідувань крадіжок, що запроваджуються спе-
ціальними підрозділами із протидії ОЗГ і ЗО, що мають негласний розвідувальний 
характер, за допомогою:

1) досьє, картотеки, які містять інформацію (зведення) про ОЗГ за необхідними оз-
наками і формою. Вони забезпечують її своєчасне й ефективне використання;
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2) офіційно встановленого порядку надходження відомостей в інформаційний 
підрозділ із будь-якого джерела: від оперативних працівників, рядових поліцейських, 
з інших підрозділів і служб поліцейського органу, з офіційних сайтів, документів, 
приватних бюро зі збирання інформації й інших джерел;

3) одного чи декількох співробітників, спеціально виділених для аналізу первинної 
розвідувальної інформації, здатних на основі повідомлень, що надходять, і наявних 
досьє виявляти мережі, зв’язки, нові види злочинної діяльності крадіїв, з можливими 
сферами проникнення ОЗГ на підприємства, у банки, установи, організації, які ма-
ють назви фірм, офісів тощо. Без такого глибокого аналітичного оброблення інфор-
мації про крадіжки не може ефективно здійснюватись стратегічне планування щодо 
профілактики, розслідування і розкриття таких злочинів поліцейським органом;

4) координованості підрозділів і служб, які беруть участь у кримінальному про-
вадженні та мають власний розвідувальний центр;

5) обміну досвідом, інформацією, технологіями та методиками оперативно-розшу-
кової діяльності (далі – ОРД) щодо розслідування і профілактики крадіжок, які вчиня-
ються ОЗГ [4; 5]. Означені оперативні заходи є цільовою спрямованістю щодо рецепції 
передового досвіду США, сенс та зміст якого розкриємо нижче.

Позитивно те, що завдяки Інтерполу та ФБР затримано колишнього прем’єр-міні-
стра України П. Лазаренка, який відкривав рахунки в банках багатьох країн для при-
ховування викрадених грошей, намагався із чужим паспортом зникнути з поля зору 
правоохоронців України [6; 7; 8].

Як відомо із засобів масової інформації, 14 вересня 1998 р. Генпрокуратура Укра-
їни порушила кримінальну справу проти П. Лазаренка, по-перше, за розкрадання 
державного майна в особливо великих розмірах; по-друге, за лідерство у Дніпропе-
тровському клані, а реально в керівництві злочинною організацією. Він за тиждень до 
початку оперативно-розшукових (далі – ОР) заходів із чужим паспортом виїхав за кор-
дон. Перебував під слідством у США, Швейцарії, Україні. А покарання за відмиван-
ня доходів, одержаних злочинним шляхом, поніс тільки у США. Проте П. Лазаренко 
входив у десятку корупціонерів – людей світу у 2008 р., як зазначають В. Головко та 
Ю. Шаповал [8, с. 32; 9].

Виклад основного матеріалу дослідження. У результаті світової криміналістич-
ної стандартизації обігу оперативної інформації (про транснаціональну, трансат-
лантичну, транскордонну організовану злочинність), яку накопичує, обробляє та 
використовує Інтерпол як міжнародна організація поліції, здійснюючи аналіз та пе-
ревірку даних щодо розкрадачів, хабарників, фінансових шахраїв, а також інших осіб 
зі складних об’єднань ОЗГ і ЗО міжнародного масштабу. Така міжнародна організа-
ція, що об’єднує сили та засоби поліцейських слідчо-розшукових структур приблизно 
190 країн, має на меті подолання всім світовим суспільством та означеними об’єднан-
нями держав сучасної організованої злочинності. Відомо, що Інтерпол сприяє про-
гнозуванням імовірності злочинної діяльності транскордонних, транснаціональних, 
а також трансатлантичних ОЗГ, які відомі розкраданнями міжнародного значення, із 
вкладенням злочинних прибутків (незаконно придбаного) до бізнесу через фінансові, 
інтелектуальні, технологічні, світові матеріальні цінності та нерухомість як власності, 
з подальшою легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом, у моніторингових 
сферах, на що вказують В. Старжинський і С. Старжинський [10].

На наш погляд, обрані моніторингові ОР-заходи у сфері розкрадання отримують 
гласне та негласне оперативно-пошукове спостереження, а точніше, забезпечен-
ня щодо встановлення і фіксації фактів, які мають значення для доведення розслі-
дування злочинної діяльності ОЗГ протягом досудового розслідування, з належним 
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оперативним її документуванням та процесуальним закріпленням у кримінальній 
справі, оперативно-розшуковій справі, у будь-якій країні їх професійного правоохо-
ронного створення та процесуального забезпечення.

Загальновідомо, що прискоренню обігу оперативної інформації, правовому здійс-
ненню і процесуальному закріпленню гласних та негласних оперативно-розшукових 
заходів щодо крадіжок та крадіїв, які їх вчиняють у складі ОЗГ чи злочинних органі-
зацій, сприяє укладена між країнами Міжнародна угода про створення і підтримку 
з 1923 р. Міжнародної організації кримінальної поліції (далі – МОКП). Вона згодом 
названа Інтерполом і запроваджує у практику об’єднання світової правоохоронної 
системи з багатоманітними та перманентними науково-методичними поглядами 
щодо встановлення правил боротьби з ОЗГ, які посягають на власність, як пишуть 
П. Биленчук, С. Еркенов, А. Кофанов [10, с. 115; 11, с. 9; 12].

ОР-заходи Інтерполу із протидії організованій злочинності зазначені стратегічною 
Програмою його розвитку. Вона називається Програма ІІІ-а «Удосконалення Націо-
нального центрального бюро (далі НЦБ)». По суті Програма спрямована на бороть-
бу з тяжкими злочинами та злочинно-професійними проявами ОЗГ і ЗО, наприклад, 
з розкрадання власності. Тому світова оперативна співпраця каналами Інтерполу із 
правоохоронними органами закордонних держав (184 країни) має потужний харак-
тер [10]. Такі відносини, протягом 100 років із перемінним успіхом, але інтенсивно 
розвивалися й удосконалювались щодо протидії злочинам ОЗГ, пов’язаним із розкра-
данням. Вважаємо, таке об’єднання реально полегшує міжнародну поліцейську співп-
рацю, допомагає всім правоохоронним організаціям та службам активно розслідува-
ти та розкривати крадіжки, скоєні ОЗГ і ЗО.

Природно, для такої світової правоохоронної організації характерна така керівна 
структура: Генеральний секретаріат Інтерполу, розташований у м. Ліоні, Франція; 
перспективні регіональні бюро в Абіджані, Бангкоку, Буенос-Айресі, Харарі, Найро-
бі та Сан-Сальвадорі. Крім того, функціонує офіс представника Інтерполу при Ор-
ганізації Об’єднаних Націй (далі – ООН) [13]. Кожна держава, що уклала Угоду про 
створення або участь у правоохоронній діяльності Інтерполу, повинна мати і має 
Національне центральне бюро, НЦБ Інтерполу, укомплектоване висококваліфікова-
ними офіцерами поліції, відповідно до інструкції «Про порядок направлення пред-
ставника Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації 
кримінальної поліції – Інтерпол», ухваленої наказом Міністерства внутрішніх справ 
(далі – МВС) України № 319 від 25 квітня 2016 р. [14].

Наприклад, у Херсонській області є НЦБ Інтерполу, яке складається із двох осіб: 
старшого оперуповноваженого, який за посадою одержує протягом служби звання до 
підполковника поліції, та оперуповноваженого, який одержує за посадою протягом 
служби звання до майора поліції включно. Крім того, вони повинні володіти мовами 
міжнародного спілкування, наприклад, англійською, а також ще однією з європей-
ських, для ефективності міжнародної співпраці. Ці працівники бувають у відряджен-
нях стосовно навчання з підвищення кваліфікації щодо спільного розслідування та 
розкриття міжнародних злочинів із протидії ОЗГ і ЗО, зокрема щодо крадіжок.

Усе це здійснюється та забезпечується змістом єдиного наказу МВС України, Ген-
прокуратури України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби 
України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації 
України (фіскальні служби) № 3/1/2/5/2/2 від 9 січня 1997 р., яким запроваджено Ін-
струкцію про порядок використання правоохоронними органами можливостей На-
ціонального центрального бюро Інтерполу в Україні для попередження, розкриття та 
розслідування злочинів [15]. Інструкція стсоується заходів попередження, розкриття 
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та розслідування злочинів, які мають транснаціональний характер або виходять за 
межі України. Зазначимо застарілість цього нормативно-правового акта, який довгий 
час не підлягав належній кодифікації. У зв’язку із цим надамо йому сучасної інтер-
претації за проблемами досліджуваної тематики.

1. Якщо звернути увагу на співвідношення розкриття та розслідування, то первин-
не (за філософією) – розслідування як мета кримінального провадження, що спря-
моване на результат, тобто на розкриття, яке є вторинним. Воно може бути, а може й 
ні, стосовно кримінального правопорушення, яким є, у нашому випадку, за санкцією 
ч. 5 ст. 185 КК України, особливо тяжкий злочин – крадіжка, що вчинюється ОГ або 
в особливо великих розмірах.

2. Транснаціональний характер злочинної діяльності відбиває вузьке розуміння, 
бо сучасна злочинність набула трансцендентального розвитку, за І. Кантом і К. Яспер-
сом [16], з апріорними формами її сприйняття не тільки як транснаціональної, але й 
як транскордонної, трансатлантичної злочинної професійної діяльності, що прони-
зує всі сфери суспільного життя (політичну, економічну, соціальну, демографічну, 
культурну, правову тощо).

3. Новий процесуальний стиль, за сучасним Кримінальним процесуальним кодек-
сом (далі – КПК) України, змінив порядки та правила здійснення досудового розслі-
дування шляхом відкриття кримінального провадження та проведення слідчих роз-
шукових дій, із застосуванням гласних та негласних оперативно-розшукових заходів, 
якими державою гарантується, на засадах професіоналізму правоохоронців, право-
вий і процесуальний режим розслідування і розкриття зазначених крадіжок, які вчи-
нюються ОЗГ і ЗО.

4. Актуальними у НЦБ Інтерполу залишаються питання координації розслідування 
та запровадження спільних допоміжних слідчих та розшукових дій (на початковому й 
основному етапах, щодо динаміки протокольно-процесуального оформлення) на ос-
нові міжнародних зв’язків щодо дізнавацького (ОВС, СБУ, ДМСУ, ДПСУ, ДФСУ) або 
слідчого процесів, які, за міжнародними конвенціями й угодами, сприяють кількісним 
та якісним характеристикам: 1) упізнання та допиту суб’єктів кримінального прова-
дження за транскордонними відстанями, зокрема із застосуванням відеоконференції; 
2) обшуку, виїмки, слідчого експерименту як примусових заходів, спрямованих на вста-
новлення об’єктивної істини у справі, а також застосування аудіо- та відеоконтролю за 
особою, місцем, викраденим майном, можливим його приховуванням; 3) застосування 
затримання або арешту особи, із запровадженням екстрадиції, накладенням арешту на 
кореспонденцію, здійсненням її огляду та виїмки; забезпечення зняття інформації із 
транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформа-
ційних систем; 4) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володін-
ня особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження 
за особою, річчю або місцем вчинення злочину (крадіжка); 5) виконання спеціально-
го завдання з розкриття злочинної діяльності ОЗГ чи ЗО, негласне отримання зразків, 
необхідних для порівняльного дослідження, отримання відомостей про рух коштів на 
банківських рахунках, статутних капіталів на території закордонних держав [17].

Як відомо, звернення про надання правової допомоги до правоохоронних структур 
іноземних держав належать до компетенції Генпрокуратури України, а до останньої 
звертаються через відповідних прокурорів, що здійснюють перевірку діяльності пра-
воохоронних органів на місцях, чия діяльність перебуває у залежності від оператив-
ності, компетентності договірної сторони.

Тому провідними спільними тактичними рішеннями НЦБ Інтерполу іноземних 
держав та НЦБ України встановлюється таке:
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1) реалізація повноважень слідчої групи й ОР-заходів із розслідування та розкриття 
крадіжок міжнародного значення; 2) виявлення кола крадіїв, у яких би країнах вони 
не перебували, які б ОЗГ не представляли; 3) встановлення особи кожного зі співучас-
ників за внутрішніми та зовнішніми стосунками один з одним в ОЗГ та щодо участі 
кожного в реалізації складу крадіжки, її результату за спільною навмисною діяльністю; 
4) наявність матеріально-технічного та технологічного забезпечення й устаткування 
ОЗГ, зокрема зброї (вогнепальна, холодна, імітаційна, травматична) і вибухових речо-
вин; 5) встановлення викрадених предметів із конкретних місць їх зберігання у влас-
ника або фіксації аудіо-, відео-, фотоспостереженням, прогнозування [15].

Справді, оперативно-пошукове прогнозування гарантує від власних помилок опе-
ративних підрозділів, які регулярно працюють із негласними співробітниками, за-
стосовуючи оперативну техніку і прикладну методику оперативно-розшукової діяль-
ності до конкретного об’єкта, тобто місця, людини (потерпіла особа, підозрюваний, 
свідок), викраденого або підготовленого, наміченого для викрадення майна, коштов-
ностей, грошей, цінних паперів тощо.

Отже, Українське бюро Інтерполу, або НЦБ Інтерполу в Україні, відповідно до по-
кладених на нього завдань, здійснює обмін інформацією, окремими дорученнями 
з оперативно-розшукових заходів щодо суб’єктів, які вчинюють або вчинили важкі й 
особливо важкі злочини, визначені в ч. 5 ст. 185 КК України. Отже, Українське НЦБ 
Інтерполу бере участь у спільних операціях проти ОЗГ і ЗО шляхом:

– отримування запитів про проведення перевірок, оперативно-розшукових та ін-
ших заходів на території України від компетентних органів іноземних держав-членів 
Інтерполу, організації їх виконання правоохоронними й іншими органами держав-
ної влади України;

– інформування інших НЦБ Інтерполу іноземних держав про результати вико-
нання їхніх запитів правоохоронними й іншими органами державної влади України 
щодо відомостей про крадіжку, осіб, які її вчинили, готували, приховували;

– надсилання до НЦБ Інтерполу іноземних держав запитів від обласних НЦБ Ін-
терполу правоохоронних та інших органів державної влади України про проведення 
перевірок, оперативно-розшукових та інших заходів на їхній території стосовно відо-
мостей про крадіжку, осіб, які її вчинили, готували, приховували;

– інформування правоохоронних та інших органів державної влади України про 
результати виконання їхніх запитів компетентними органами іноземних держав;

– організацію прийомів-передач осіб, щодо яких Генпрокуратурою ухвалене рі-
шення про задоволення клопотань компетентних органів іноземних держав щодо 
екстрадиції, транзитного переміщення або передачі для подальшого відбування при-
значеного покарання;

– передавання органам державної влади України та державним органам інозем-
них держав клопотання про взяття під варту або затримання особи, щодо якої буде 
надіслано запит про видачу, а також про надання взаємної допомоги у кримінальних 
справах у випадках, передбачених міжнародними договорами України;

– ініціювання проведення на території інших держав-членів Інтерполу розшуко-
вих заходів із метою встановлення місцезнаходження викраденого майна, осіб, які пе-
реховуються від кримінального провадження та розшуку;

– співпраці з дипломатичними установами України за кордоном та дипломатични-
ми установами іноземних держав в Україні з питань боротьби зі злочинністю, а саме 
з ОЗГ і ЗО, які посягають на власність;

– співпраці з міжнародними міжурядовими та неурядовими організаціями уста-
новленим законодавством України порядком;
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– здійснення обміну інформацією з розвідувальними органами України з питань, 
що стосуються боротьби зі злочинністю, яка посягає на власність;

– унесення керівництву МВС України пропозицій про відрядження представників 
МВС до Генерального секретаріату Інтерполу та Європейського поліцейського офісу 
з метою координації та консультації щодо окремих суб’єктів розкрадань, які діють 
у складі ОЗГ;

– отримання установленим порядком доступу до інформаційних систем і банків 
даних правоохоронних та інших органів державної влади України, що використову-
ється для протидії крадіжкам, які вчинюються ОЗГ;

– використання інформаційних систем і банків даних Генерального секретаріату 
Інтерполу, Європейського поліцейського офісу, які забезпечують надання доступу до 
них правоохоронним та іншим органам державної влади України;

– забезпечення наповнення встановленим порядком банків даних Інтерполу та 
Європолу інформацією, наданою правоохоронними й іншими органами державної 
влади України;

– створення і використання автоматизованих інформаційних систем і обліків, на-
приклад, УІТ;

– розроблення проектів НПА про порядок використання правоохоронними й ін-
шими органами державної влади України можливостей Українського НЦБ Інтерполу 
щодо боротьби зі злочинністю;

– контролю дотримання правоохоронними й іншими органами державної влади 
України встановленого порядку міжнародного співробітництва каналами Інтерполу 
та Європолу;

– організації участі офіційних делегацій, представників правоохоронних та інших 
органів державної влади України в сесіях Генеральної Асамблеї Інтерполу, Європейської 
регіональної конференції Інтерполу, інших заходах Інтерполу та Європолу тощо [18]

Отже, витяги зі Статуту Інтерполу, чинного без кодифікації з 1 січня 1986 р., наве-
дені для підкреслення того, що його зміст потребує суттєвих змін і доповнень стсо-
овно профілактики, протидії, розслідування і розкриття злочинів, які вчинюються 
трансатлантичною, транснаціональною та транскордонною злочинністю, що актив-
но інтегрується в ОЗГ, ЗО.

На підставі проаналізованих вище нормативних документів стверджуємо, що Ін-
терполом застосовуються класичні методи криміналістичного розслідування краді-
жок, які вчинені ОЗГ і ЗО. Ними є порівняльно-правовий аналіз слідчих ситуацій, 
яким відповідають слідчі версії, що дозволяють слідчими й оперативно-розшуковими 
заходами, за планом та паралельно з ним, проводити розслідування слідчими діями, 
які спрямовані на виявлення суб’єктів крадіжки, внутрішніх структурних зв’язків 
ОЗГ, інших суб’єктивних ознак такого субкваліфікованого злочину.

І все це доводиться за криміналістичною методикою із просторово-часових меж щодо 
виявлення, описування, аудіо-, фото-, відеофіксування заходів, з подальшим проце-
суальним закріпленням показань та доказів, які зібрано на підставі допитів потерпі-
лих, свідків, підозрюваних та обвинувачених, а також за змістом експертних висновків, 
з метою розслідування і розкриття крадіжки та повернення викраденого власникові.

Висновки. Інноваційні методи криміналістичного розслідування є такими, які 
доповнюють класику слідчих та ОР-заходів застосуванням нових, прямих чи опосе-
редкованих, таємних чи відкритих операцій і комбінацій, які раніше не застосовува-
лися. Їхніх аналогів не було ні у криміналістиці, ні у КПК України. Отже, як добро-
вільні такі заходи оперативно-розшукового викривального характеру здійснюються 
учасниками і зацікавленими особами, які можуть бути протокольно-процесуально 
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оформленими, із забезпеченням традиційних та нетрадиційних форм спостережен-
ня і фіксації. Ступінь важливості таких заходів та їхня результативність застосування 
визначаються відповідною постановою слідчого або ухвалою суду.

До інноваційних методів криміналістичного розслідування щодо крадіжок, які 
вчинені ОЗГ, віднесемо такі:

1. Застосування поліграфа (детектор брехні) протягом слідчих розшукових заходів ко-
рисне, але на практиці в Україні не використовується як доказ [19]. Тільки Генпрокурор 
власним наказом дозволив використання поліграфа у прокурорських провадженнях, що 
позитивно впливає на розслідування та розкриття злочинів, наприклад, учинених за умо-
вами неочевидності [21]. Корисність застосування поліграфа випливає з наявності досві-
ду закордонних країн. Щодо технічного використання поліграфа у Верховній Раді Укра-
їни зареєстровано законопроєкт Г. Москаля від 12 березня 2013 р. № 2521 про доповнення 
сучасного КПК України положеннями про використання поліграфа правоохоронними 
органами, а поліграфолога як фахівця, з визнанням цього засобу криміналістичним ін-
струментом для розслідування злочинів. Відомо, що зафіксована кількість випробувань 
детекторів брехні у США – до мільйона на рік. Практика застосування поліграфа свід-
чить про те, що у 18 штатах така процедура заборонена, у 31 – дозволена [19; 20].

Для ефективності процедури дослідження поліграфологами використовуються 
тести на поліграфі під час розслідування крадіжок за участі в них злочинних угрупо-
вань. Техніка застосування тестів підготовлена й адаптована для підозрюваних, потер-
пілих (жертв) і свідків, особливо коли є розбіжності в їхніх показаннях. «Міністерство 
юстиції, ФБР і поліція застосовують правило: детектор брехні використовувати тільки 
після того, як слідству вдасться звузити коло підозрюваних до кількох осіб» [19]. Відо-
мо, що в багатьох штатах заборонено оприлюднювати результати таких випробувань 
у суді. «У 22 штатах ці результати є доказами, якщо це було обумовлено заздалегідь 
і узгоджено з обвинуваченням і захистом» [19; 20]. За таких умов зростає професійна 
роль судді в ухваленні об’єктивно обґрунтованого рішення.

Корисним є досвід роботи адвокатів США, які використовують угоду про засто-
сування поліграфа в обмін на обіцянку прокурора закрити справу, якщо детектор 
брехні покаже, що підозрюваний говорить правду [19]. Агентство національної без-
пеки і Центральне розвідувальне управління зазвичай застосовують детектор брехні 
в розвідці і контррозвідці. Точність поліграфа залежить від формулювання питань, 
уміння оператора-поліграфолога ставити такі запитання, від того, як обраховуються 
й інтерпретуються сигнали детектора брехні [19; 20].

О. Мотлях та І. Рогатюк стверджують, що для детектора брехні вживаються й інші 
назви: лай-детектор, варіограф, плетизмограф, аналізатор стресу, вимірювач психоло-
гічного стресу. «Назва «поліграф» об’єктивно відображала сутність установлення прав-
дивості показань за допомогою фізіологічних досліджень організму особи і поступово 
завоювала право на широке використання в літературі кінця XX ст.» [19; 20]. Автори 
наполягають на віднесенні поліграфа до криміналістичних технічних засобів, що забез-
печують розкриття та розслідування злочинів. На нашу думку, цей медичний прилад 
може бути криміналістичним науково-технічним засобом у кримінальному проваджен-
ні, не прямим доказом за результатами, а опосередкованим – у сукупності з іншими.

2. Застосування сучасних ОР-заходів поліцією з використанням засобів відеоспо-
стереження, наприклад, дронів, квадекоптерів, які завдяки малим габаритам здатні 
відстежувати суб’єктів крадіжки на значній відстані.

3. Застосування, наприклад, програмного телевізійного відеоаналізу подій за «Бит-
вою екстрасенсів» про винність чи невинність осіб ОЗГ у підозрі вчинення крадіжки, 
на наш погляд, є доцільним. Також можливе використання інформації з телепрограм 
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«Говорить Україна», «Це стосується кожного», «Один за всіх», «Шахраї у мережі», 
якщо цими програмами формується реальна доказова база.

4. Добровільне застосування під час допитів до суб’єктів кримінального проваджен-
ня, свідків, потерпілих, обвинувачених (за необхідності) спеціалістами заходів біое-
нергетичного, психологічного впливу, гіпнозу для чіткого відтворення обставин події 
у справі є корисним та ефективним у комплексі з іншими заходами розслідування.
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УДК 343.132

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ  
«ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ»

Писарчук Роман Вікторович, 
аспірант
(Національна академія Служби  
безпеки України, м. Київ, Україна)

Стаття присвячена теоретико-правовому аналізу визначеного в частині 4 статті 258 
Кримінального процесуального кодексу України поняття «втручання у приватне спіл-
кування», яке має місце під час проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій.

Проведення цього дослідження зумовлене тим, що становлення і розвиток будь-якої 
науки забезпечується завдяки стабільному понятійному апарату, що, своєю чергою, 
є надійним інструментом розроблення відповідної теорії й узагальнення практики 
існування досліджуваного явища чи процесу. Його науково-теоретичне визначення 
має велике значення для правозастосовної діяльності, оскільки саме завдяки правиль-
ному формулюванню цього поняття та визначенню складових елементів розкрива-
ється зміст відповідних явищ, предметів, дій тощо. 

Для забезпечення всебічності теоретико-правового аналізу поняття «втручання 
у приватне спілкування» у статті з’ясовано значення слів та словосполучень, що його 
утворюють, тобто здійснено їх текстове роз’яснення, яке використовується як один зі 
способів тлумачення норм права. Суть такого тлумачення полягає у з’ясуванні змісту 
норми права через граматичний аналіз її словесного формулювання, установленні 
значення кожного поняття та вислову, вжитих у нормативному розпорядженні. 

Завдяки цьому запропоновано авторське визначення терміна «приватність», поява 
якого пов’язана з розвитком доктринального підходу до гуманізації права, що свого 
часу набуло особливого поширення у Сполучених Штатах Америки, та уточнення 
терміна «приватне спілкування», який уживається у вітчизняному кримінальному 
процесуальному законодавстві.
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За результатами теоретико-правового аналізу поняття «втручання у приватне спіл-
кування», його складових елементів та істотних ознак висловлена пропозиції щодо 
його уточнення та викладу в такій редакції: втручання у приватне спілкування – це 
унормована законом діяльність уповноважених суб’єктів, спрямована на отримання 
доступу до змісту інформації, що передається в будь-якій формі від однієї особи до 
іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу за таких фізич-
них і юридичних умов, за яких учасники спілкування мають достатні підстави вважа-
ти, що вона захищена від свавільного втручання інших осіб.

Ключові слова: кримінальне провадження, негласні слідчі (розшукові) дії, приват-
не спілкування, втручання у приватне спілкування. 

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE CONCEPT  
OF “INTERFERENCE IN PRIVATE COMMUNICATION”

Pysarchuk Roman Victorovych,
Postgraduate Student 
(National Academy of Security Service 
of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

This article is devoted to the theoretical and legal analysis defined in part 4 (Article 258) 
of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the concept of “interference in private commu-
nication”, that takes place during the private investigative actions.

The conduct of this research is stipulated by the fact, that the formation and development 
of any science is ensured by existence of the stable conceptual apparatus, which in turn 
is a reliable tool in development of a corresponding theory and generalization of practice 
of the investigated of the phenomena or process. Its scientific and theoretical definition is 
important for law enforcement activities, because of the precise formulation of this concept 
and the content of its constituent elements – the nature of the corresponding phenomena, 
objects and actions is revealed. To ensure a comprehensive theoretical and legal analysis of 
the concept of “interference in private communication” – the article clarifies the meaning 
of the word – combinations of which it is comprised, and the text clarification is used for 
interpreting the law enforcement rules.

The essence of such interpretation lies in the clarification of the meaning of the law 
through the grammatical analysis of its verbal formulation, establishing the meaning of 
each concept and expression taken in the normative order. This suggests an author’s defi-
nition of the term “privacy”, the emergence of which is associated with the development 
of a doctrinal approach to the humanization of law, which at one time became particular-
ly widespread in the United States, and clarification of the term “private communication” 
used in the domestic criminal procedural law.

According to the results of the theoretical and legal analysis, the concept of “interference 
in private communication”, its constituent elements and essential features, suggests its re-
finement and presentation in the following wording: interference in private communica-
tion is an activity regulated by law, aimed at obtaining access to the content of information 
transmitted in any form from one person to another directly or by any means of communi-
cation of any kind under such physical and legal conditions in which the participants have 
sufficient reason to believe that it is protected against willful interference by other persons.

Key words: criminal proceedings, private investigative actions, private communication, 
interference in private communication.
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Постановка проблеми. Сучасний стан поширення професійної і організованої зло-
чинності в Україні та застосування нею сучасних технологій, форм і методів учинення 
протиправної діяльності спонукає до розроблення адекватної системи протидії з боку 
правоохоронних органів, одним із невід’ємних складників якої є унормований криміналь-
ним процесуальним законодавством порядок втручання у приватне спілкування з метою 
вирішення завдань кримінального провадження. Загальні положення про втручання 
у приватне спілкування, яке належить до сфери приватного життя (приватності) особи, 
визначені у ст. 258 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України [1].

У контексті викладеного постає питання, що треба розуміти під втручанням у при-
ватне спілкування, оскільки це поняття визначається в нормативно-правових актах 
і наукових джерелах. Порушення зазначеного питання зумовлено тим, що станов-
лення і розвиток будь-якої науки забезпечується завдяки стабільному понятійному 
апарату, що, своєю чергою, є надійним інструментом розроблення відповідної теорії 
й узагальнення практики існування досліджуваного явища чи процесу. Науково-тео-
ретичне визначення цього поняття має суттєве значення для правозастосовної діяль-
ності, оскільки саме завдяки його правильному формулюванню та визначенню скла-
дових елементів розкривається зміст відповідних явищ, предметів, дій тощо.

Ураховуючи викладене, а також відносно нещодавнє введення зазначеного понят-
тя до вітчизняного законодавчого обігу (з набуттям чинності КПК України 2012 р.), 
воно потребує поглибленого теоретико-правового аналізу на предмет роз’яснення 
концептуальних положень, закладених у його зміст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання, що постають під 
час проведення негласних слідчих (розшукових) дій загалом та в разі втручання у сфе-
ру приватного спілкування зокрема, були предметом дослідження таких учених, як: 
Л. Аркуша, М. Багрій, Б. Бараненко, О. Білічак, В. Глушков, С. Гриненко, О. Дроз-
дов, С. Єськов, В. Колесник, С. Кудінов, Ю. Лисюк, В. Луцик, В. Мухін, А. Паршутін, 
М. Погорецький, Д. Сергєєва, Р. Шехавцов, А. Штанько, М. Шумило, Л. Щербина й 
ін. Наукові ідеї, сформовані ними, відображено у кримінальному процесуальному 
законодавстві та були позитивно сприйняті науковою спільнотою і правозастосов-
ною практикою.

Проте, на нашу думку, до цього часу залишаються недостатньо дослідженими іс-
тотні ознаки поняття «втручання у приватне спілкування», як узагальнюючої право-
вої категорії.

Метою статті є проведення, з урахуванням результатів досліджень вітчизняних 
учених і власних наукових здобутків, теоретико-правового аналізу поняття «втручан-
ня у приватне спілкування», розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо 
його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення всебічності теоретико-правового 
аналізу поняття «втручання у приватне спілкування» необхідно з’ясувати значення 
слів, що його утворюють, тобто здійснити текстове роз’яснення, яке використовується 
як один зі способів тлумачення норм права. Суть такого тлумачення полягає в з’ясуван-
ні змісту норми права через граматичний аналіз її словесного формулювання, установ-
ленні значення кожного поняття та вислову, що вжиті в нормативному розпорядженні.

Основою зазначеного поняття, його складовими частинами є такі терміни (лат. 
terminus – «межа», «кордон»; слово або словосполучення, що чітко й однозначно ви-
значають окреслене поняття), як «приватність» та «приватне спілкування», які потре-
бують детального розгляду.

У сучасній українській мові термін «приватний» має декілька значень: 1) той, що 
належить окремій особі (особам); недержавний, несуспільний; 2) той, що стосується 
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окремої особи (осіб); особистий (переважно у сполученні зі словом «життя»), не пов’я-
заний зі службовою або суспільною діяльністю [2, с. 1110].

Отже, одним із найважливіших особистісних прав, яке найбільш наочно відображає 
свободу людини, є право на «приватність», або «прайвесі» (англ. privacy – «усамітнен-
ня», «інтимність», «таємниця», «приватне життя»). Поява цього терміна пов’язана з роз-
витком доктринального підходу до гуманізації права, що свого часу набуло особливого 
поширення у Сполучених Штатах Америки (далі – США), а його дослідження істотно 
вплинуло як на юридичну науку і законотворчість, так і на правозастосовну практику 
в частині, що стосується захисту прав і свобод людини. Одна з перших спроб визначен-
ня терміна «прайвесі» зроблена Луїсом Брандесом та Семюелем Уорреном, які в 1890 р. 
опублікували в журналі «Harvard Law Review» статтю «Право на прайвесі», аргументу-
вавши в ній право особи «бути залишеною у спокої» державою. Положення цієї публі-
кації визнані численними вченими основою законодавства про прайвесі у США.

Право на приватність закріплено в численних міжнародних та вітчизняних норма-
тивно-правових актах. Так, у ст. 12 Загальної декларації прав людини 1948 р. зазнача-
ється, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте (англ. – 
his privacy) і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, 
таємницю листування і кореспонденції або на честь і репутацію. Кожна людина має 
право на захист закону від такого втручання або таких посягань [3]. Згідно із ч. 1 ст. 32 
Конституції України, «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне 
життя, крім випадків, передбачених Конституцією України», а в ч. 2 цієї статті вста-
новлена заборона на «збирання, зберігання, використання та поширення конфіден-
ційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише 
в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини» [4].

У п. 3.1 рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 р. № 2-рп/2012 та-
кож наголошується на тому, що «право на приватне та сімейне життя є засадничою 
цінністю, необхідною для повного розквіту людини в демократичному суспільстві, та 
розглядається як право фізичної особи на автономне буття незалежно від держави, 
органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб» [5].

У науковій літературі вчені приватність пропонують розуміти як особисте немайно-
ве право фізичної особи, що забезпечує її життєдіяльність у сфері сімейних, побутових, 
особистих, інтимних та інших відносин, вивільнених від виконання покладених на неї 
публічних функцій, а також надає можливість визначати межі й режим доступу до цієї 
приватності, дозволяти чи забороняти поширювати інформацію щодо неї [6, с. 182].

З наведеного вище можемо дійти таких висновків: 1) приватність необхідна для 
розвитку кожної людської особистості, є однією з умов нормального життя людини; 
2) право на приватність гарантується нормами як міжнародного права, так і вітчиз-
няного законодавства; 3) обмеження права на приватність у демократичній державі 
можуть мати місце лише у виключних випадках і відповідати трьом взаємопов’язаним 
критеріям, як-от: законність, належна мета та необхідність; 4) обмеження права на 
приватність однієї особи не можуть негативно впливати на відповідне право членів 
її родини чи третіх осіб; 5) поняття інформації, яка захищається, зокрема персональ-
них даних, є досить широким і має тлумачитися з огляду на інтереси особи; 6) особи, 
які обіймають владні публічні посади, не повинні за цією ознакою піддаватися дис-
кримінації у сфері «приватності».

Отже, «приватність» – це непублічна сфера життєдіяльності особи, яка перебуває 
поза контролем держави і суспільства. Пропонуємо визначити термін «приватність» 
як автономну, вільну від зовнішньої соціальної регламентації непублічну сферу жит-
тєдіяльності людини, її можливість жити відповідно до своїх бажань, які не повинні 
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явно суперечити суспільним інтересам, нормам права і моралі, прийнятими в даному 
суспільстві, що не підлягає будь-яким формам протизаконного контролю і втручання 
з боку держави, яка гарантує її захист від такого втручання з боку інших осіб.

Під «спілкуванням» в українській мові розуміють «взаємні стосунки; діловий, друж-
ній зв’язок; передачу інформації однією особою іншій» [2]. Сучасне життя суспільства 
наповнене постійним спілкуванням: люди спілкуються усно й письмово, особисто, те-
лефоном, у соціальних мережах тощо, зважаючи на що, його роль у приватному житті, 
громадській чи професійній діяльності надзвичайно велика. Досить часто спілкування 
розглядається як певний вид діяльності, один із елементів загальної культури людства, 
що вивчається численними науками (філологія, філософія, психологія, юриспруден-
ція тощо), у кожній з яких учені підходять до цього феномена зі своїх позицій.

Так, у філософії спілкування розглядається як одна з основних форм людської вза-
ємодії, істотна ознака життєдіяльності особистості як суспільної істоти, основу якого 
становить спільна предметна, насамперед виробнича, діяльність, потреба у взаємодо-
помозі та взаєморозумінні [7, с. 556-557].

Варто також звернути увагу на функції спілкування, які у психології поділяють-
ся на такі види: 1) контактна, мета якої – установлення контакту як стану обопіль-
ної готовності до приймання і передачі повідомлень та підтримання взаємозв’язку; 
2) інформаційна – обмін повідомленнями, думками, задумами, рішеннями тощо; 
3) спонукальна – стимуляція активності партнера для спрямування його на виконан-
ня певних дій; 4) координаційна – взаємне орієнтування й узгодження дій під час 
організації спільної діяльності; 5) розуміння – не лише адекватне сприйняття змі-
сту повідомлення, а і взаєморозуміння намірів, настанов, переживань, станів тощо; 
6) емоційна – збудження в партнері потрібних емоційних переживань, обмін ними, 
а також зміна з його допомогою власних переживань і станів; 7) установлення відно-
син – усвідомлення і фіксація свого місця в системі рольових, статусних, ділових, мі-
жособистісних та інших зв’язків співтовариства, у якому діє індивід; 8) впливу – зміна 
стану, поведінки, індивідуально-смислових утворень партнера, зокрема його намірів, 
настанов, думок, рішень, уявлень, потреб, дій чи активності [8, с. 511-512].

У сфері кримінальної процесуальної діяльності, згідно із ч. 3 ст. 258 КПК Украї-
ни, спілкування визначається як передавання інформації у будь-якій формі від од-
нієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу. 
Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фі-
зичних чи юридичних умов, за яких учасники спілкування можуть розраховувати на 
захист інформації від втручання інших осіб.

Коментуючи зазначене визначення, учені-процесуалісти зауважують, що спілку-
вання варто вважати приватним лише тоді, коли його учасники застосовують необ-
хідні запобіжні заходи, які, на їхню думку, перешкоджають поширенню обмінюваної 
інформації [9, с. 657]. За таких обставин уживання словосполучення «можуть розрахо-
вувати на захист інформації від втручання» є досить дискусійним, оскільки за відпо-
відних умов особа повинна мати «достатні підстави так вважати», бути «упевненою», 
а не «розраховувати» на захист від свавільного втручання у приватне спілкування. 
До речі, у ч. 4 ст. 258 КПК України, у контексті втручання у приватне спілкування, 
ужито саме словосполучення «достатні підстави вважати», а не «можуть розраховува-
ти», що таке спілкування є приватним.

Зважаючи на викладене, пропонуємо уточнити термін «приватне спілкування», 
виклавши його в такій науковій редакції: приватне спілкування – це передавання 
інформації в будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допо-
могою засобів зв’язку будь-якого типу за таких фізичних і юридичних умов, за яких 
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учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що вона захищена від сва-
вільного втручання інших осіб.

«Втручання» у загальноприйнятому розумінні – «входження, проникнення ку-
ди-небудь, у що-небудь; самочинне заняття чиїмись справами; протидія чому-
небудь» [2]. Для вітчизняного законодавства цей термін є відносно новим, але трива-
лий час вживається у законодавстві низки закордонних держав, де під «втручанням 
в особисте життя» або «вторгненням у приватну сферу» розуміється сукупність дій, 
спрямованих на отримання доступу до об’єкта втручання (інформації, спілкування, 
інформаційних ресурсів тощо).

У вітчизняному законодавстві поняття «втручання», зокрема у приватне спіл-
кування, насамперед характеризується метою й умовами здійснення. Наприклад, 
«здійснення у виключних випадках», «за наявності визначених законодавством під-
став», «у встановленому законом порядку», «із дотриманням встановлених законом 
умов проведення» тощо. Такий підхід є спробою законодавця дійти рівноваги між 
дотриманням загальновизнаних прав і свобод людини й громадянина й інтересами 
держави. Це надзвичайно важливо, оскільки, як обґрунтовано вважає Б. Розовський, 
не можна дотримання прав і свобод людини і громадянина протиставляти завданню 
розкриття злочину чи викриття винного. Ці завдання рівнозначні. Пошуки вирішен-
ня поза цим – називайте його діалектичним чи як завгодно – взаємозв’язком прире-
чені на невдачу [10, с. 37].

Утручання у приватне спілкування є різновидом діяльності держави, яка делегує 
цю функцію відповідним державним правоохоронним органам та їх уповноваженим 
підрозділам. На думку вчених, що досліджували зазначену проблематику, розкриття 
меж державного втручання у приватне спілкування можливе саме через поняття «ді-
яльність держави», а точніше, «зміст діяльності держави» [11, с. 90; 12, с. 228]. Зважа-
ючи на наведену наукову позицію, втручання у приватне спілкування варто розгля-
дати як один із видів діяльності уповноважених державою правоохоронних органів 
і їхніх підрозділів із метою отримання відомостей, які мають значення для досудового 
розслідування, якщо їх неможливо отримати іншим способом.

Згідно зі ст. 246 КПК України, втручання у приватне спілкування має проводити-
ся згідно з рішенням слідчого судді слідчим, який здійснює досудове розслідування 
злочину, або за його дорученням – уповноваженими оперативними підрозділами, ви-
черпний перелік яких наведено в ч. 1 ст. 41 цього Кодексу. Зважаючи на те, що втру-
чання у приватне спілкування пов’язане, хоча із тимчасовим, але обмеженням прав 
та свобод людини і громадянина, воно має спрямовуватися винятково на досягнення 
законодавчо визначеної мети – виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяж-
кому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший 
спосіб неможливо досягти цієї мети.

Під час з’ясування законності мети втручання у приватне спілкування варто звер-
нути увагу на позицію Європейського суду з прав людини, який визнає його «необхід-
ним у демократичному суспільстві» за умови відповідності принципу «пропорційності 
втручання», що означає сумісність із положеннями Загальної декларації прав людини, 
відповідність «нагальній соціальній потребі», здатність бути «пропорційним до постав-
леної мети», а «<…> закон, що надає повноваження на обмеження, повинен передба-
чати їхні обсяги» [11, с. 94]. Тобто втручання у приватне спілкування повинно мати 
винятковий характер та обмежений кримінальним процесуальним законом обсяг.

Зважаючи на таку вимогу, у вітчизняному кримінальному процесуальному законо-
давстві унормовано, що втручання у приватне спілкування можливе лише за умови, 
коли відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший 
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спосіб, виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких 
злочинів, а також визначено граничні строки такого втручання.

У ч. 4 ст. 258 КПК України наведено законодавче визначення втручання у приватне 
спілкування, під яким розуміється «доступ до змісту спілкування за умов, якщо учас-
ники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним», 
та перелічені види такого втручання, спрямовані на отримання доступу до змісту ін-
формації, яка передається від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою 
засобів зв’язку будь-якого типу, якими є: аудіо-, відеоконтроль особи; арешт, огляд та 
виїмка кореспонденції; зняття інформації із транспортних телекомунікаційних ме-
реж та зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Таке втручання здійснюється без відома особи, тобто має негласний характер. Не загли-
блюючись у тлумачення терміна «негласність», погодимося з науковою позицією А. Пар-
шутіна, який виокремлює такі складники негласного характеру отримання відомостей 
про злочин та особу, що його вчинила, у процесі втручання у приватне спілкування:

– негласний характер мети (конспіративний доступ до інформації, що передається 
від однієї особи іншій без її відома);

– негласне використання засобів досягнення мети (спеціальних технічних засобів, 
програмного забезпечення тощо, відомості про факт та методи застосування яких не 
підлягають розголошенню);

– необхідність забезпечення негласних умов протидії між суб’єктом (уповноваже-
ним оперативним підрозділом) і об’єктом (особою, причетною до протиправної ді-
яльності), що сприятиме отриманню інформації, яка має істотне значення для досу-
дового розслідування [12, с. 229-230].

Отже, до істотних ознак втручання у приватне спілкування належать такі: 1) дер-
жавний характер такої діяльності; 2) здійснення її відповідно до визначеної в законо-
давстві мети, зокрема виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому зло-
чину, установлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб 
неможливо досягти цієї мети; 3) вичерпний перелік суб’єктів, визначений законодав-
ством, уповноважених втручатися у приватне спілкування; 4) змістом такої діяльно-
сті є отримання доступу до інформації, що передається від однієї особи до іншої без-
посередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу; 5) негласний характер 
діяльності, що передбачає доступ до інформації без відома особи, яка її зберігає або 
передає іншій особі за таких фізичних і юридичних умов, за яких є достатні підстави 
вважати, що вона захищена від свавільного втручання інших осіб.

Висновки. Підсумовуючи викладене та враховуючи результати теоретико-право-
вого аналізу поняття «втручання у приватне спілкування», його складових елементів 
та істотних ознак, уважаємо за необхідне уточнити це поняття, виклавши його в та-
кій редакції: втручання у приватне спілкування – це унормована законом діяльність 
уповноважених суб’єктів, спрямована на отримання доступу до змісту інформації, що 
передається в будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допо-
могою засобів зв’язку будь-якого типу за таких фізичних і юридичних умов, за яких 
учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що вона захищена від сва-
вільного втручання інших осіб.
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У статті на основі аналізу останніх досліджень і публікацій констатовано, що у ві-
тчизняних наукових працях, особливо в умовах реформування кримінальної юстиції 
та дії чинного кримінального процесуального й оперативно-розшукового законодав-
ства, комплексно, на монографічному рівні проблема забезпечення слідчої таємни-
ці на досудовому слідстві ще досі не висвітлювалася. Наведені публікації дозволили 
сформулювати низку доводів на користь віднесення слідчої таємниці до засад кри-
мінального провадження в Україні. Наголошено на тому, що найважливішою харак-
теристикою будь-якої соціальної діяльності є її ефективність, а «інформацію» визна-
чено як основну категорію слідчої діяльності, без якої вона неможлива. Підкреслено, 
що для ефективного здійснення слідчої діяльності необхідна не просто наявність 
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отриманої під час її проведення інформації, а максимальне її використання та збере-
ження від розголошення. Доведено, що без дотримання розумності строків як одного 
із принципів судочинства неможливо забезпечити ефективність слідчої діяльності. 
Зауважено, що така умова, як слідча таємниця, без якої стає неможливим забезпечен-
ня дотримання розумних строків, до основних засад кримінального провадження, пе-
редбачених у статті 7 Кримінального процесуального кодексу України, не увійшла. 
Зроблено висновок про доцільність включення слідчої таємниці до системи загаль-
них засад кримінального провадження на рівні із принципами «розумності строків», 
«таємниці спілкування», «невтручання у приватне життя».

Ключові слова: слідча таємниця, інформація, слідча діяльність, розумність строків 
кримінального провадження.

ARGUMENTS IN FAVOR OF ATTRIBUTING INVESTIGATIVE SECRETS  
TO THE BASICS OF CRIMINAL PROCEEDINGS
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Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of Department of Criminal Law, 
Procedure and Criminalistics
(International Humanitarian University, 
Odesa, Ukraine)

Pasechnyk Maryna Leonidivna,
Postgraduate Student  
at Department of Criminalistics
(National University “Odesa Law 
Academy”, Odesa, Ukraine)

The article is based on the analysis of recent researches and publications. It is approved 
that in the national scientific works, especially in the context of reforming criminal justice 
and act of current criminal procedural and operational-search legislation in the complex, 
monographic level, the problem of securing investigative secrecy in the pre-trial investiga-
tion was not yet covered. As example given publications allowed to formulate a number 
of arguments in favor to classify investigative secrets to the principles of criminal proceed-
ings in Ukraine. It is accent that the most important characteristic of any social activity is its 
effectiveness, and “information” is defined as the main category of investigative activity, 
without which investigative activity is impossible. It was emphasized that for the effec-
tive implementation of investigative activities, it is necessary not only the availability of 
information obtained during operation, but also the maximum use and preservation from 
disclosure. It is proved that without observance of the timelines, as one of the principles of 
judiciary, it is impossible to ensure the effectiveness of investigative activities. It is noted 
that such condition without which it becomes impossible to ensure observance of reason-
able time-limits as an investigative secrets to the basic principles of criminal proceedings 
provided to Art. 7 CPC of Ukraine, did not enter. It was concluded that expediency of 
incorporating the investigative secrecy into the system of general principles of criminal 
proceedings along with the principles of “timelines”, “secrets of communication”, “nonin-
terference in private life”.

Key words: investigation secrets, information, investigative activity, reasonableness of 
terms of criminal proceedings.
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Постановка проблеми. Найважливішою характеристикою будь-якої соціальної ді-
яльності є її ефективність. Основною категорією слідчої діяльності, без якої вона не-
можлива, є «інформація». Однак саме для ефективного здійснення слідчої діяльності 
необхідна не просто наявність отриманої під час її проведення інформації, а й макси-
мальне її використання та збереження від розголошення. Так, філософи, визначаю-
чи соціальний зміст категорії «раціональність», доходили висновку, що від діяльності 
потребують ефективності не через привабливість цього слова, а у зв’язку з тим, що 
хочуть отримати очікуваний результат за мінімальних затрат [1, с. 64].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досить докладно тематика слідчої таєм-
ниці на монографічному рівні із кримінально-процесуальних та криміналістичних 
позицій розглядалася саме в закордонній літературі. Серед досліджень на особли-
ву увагу заслуговує докторська дисертація І. Смолькової, опублікована ще в 1998 р., 
«Проблеми захищеної законом таємниці у кримінальному процесі». У цій праці 
комплексно, з позицій філософії, загальної теорії права та галузевих юридичних дис-
циплін досліджено проблеми використання у кримінальному процесі відомостей, що 
становлять охоронювану законом таємницю.

Серед вітчизняних кримінально-процесуальних робіт на монографічному рівні 
певним чином розроблюваної тематики лише фрагментарно, у межах своїх окремих 
предметів дослідження, торкалися В. Король («Засада гласності та її обмеження у кри-
мінальному судочинстві України», Київ, 2002 р.), С. Логінова («Адвокатська таємни-
ця: теорія і практика», Київ, 2002 р.), О. Кіпер («Процесуальна самостійність слідчого 
як гарантія всебічного, повного й неупередженого розслідування у кримінальному 
провадженні», Одеса, 2017 р.). Безпосередньо у вітчизняній криміналістичній науці 
у 2003 р. В. Лісогор висвітлював цю тему у своїй дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук «Криміналістичне забезпечення збереження та-
ємниці досудового слідства».

Отже, варто констатувати, що у вітчизняних наукових дослідженнях, особливо 
в умовах реформування кримінальної юстиції та дії чинного кримінального процесу-
ального й оперативно-розшукового законодавства, комплексно, на монографічному 
рівні проблема забезпечення слідчої таємниці на досудовому слідстві ще досі не ви-
світлювалася.

Окреслення цілей роботи. Завданням статті є обґрунтування категорії «слідча та-
ємниця» як однієї із засад кримінального провадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення ефективності слідчої й 
оперативно-розшукової діяльності передусім ґрунтується на понятті, розробленому 
економічною наукою. Під ефективністю праці в економіці розуміється результат до-
сягнення поставлених соціальних цілей за максимально можливої економії суспільної 
праці, або, інакше кажучи, досягнення визначеної мети за найменших виробничих 
витрат [2, с. 27]. Інші автори ефективність розуміють як міру співвідношення мети 
(наміченого, очікуваного результату) з фактично отриманим результатом, водночас 
розуміючи під останнім не тільки соціальні блага (придбання, зміни), заради яких 
розпочата діяльність, а й витрати, що можуть мати місце [3, с. 33].

Оскільки ефективність уявляється не просто як результат досягнення поставлених 
соціальних цілей, а визначається порівняно з максимально можливою економією сус-
пільної праці, а останній критерій встановлюється, передусім, спираючись на часові 
характеристики здійсненої діяльності, звідси постає проблема визначення розумності 
строків кримінального провадження як загальної засади кримінального проваджен-
ня, закріпленої у ст. ст. 7, 28 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) 
України. Цей досить складний принцип кримінального судочинства загалом активно 
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досліджується в останніх наукових публікаціях. Ними, зокрема, визначено такі науко-
ві положення:

– по-перше, функціональне призначення кримінально-процесуальних строків по-
лягає в тому, що вони є процесуальними гарантіями законності, які мають імпера-
тивний характер, обмежують час для ухвалення процесуальних рішень чи вчинення 
процесуальних дій із метою доцільної організації кримінального провадження, за-
безпечення оперативності й ефективності правосуддя, дотримання прав і законних 
інтересів учасників процесу, здійснення дисциплінуючого впливу на останніх. Сьо-
годення надзвичайно актуалізувало питання про встановлення золотої середини між 
категоріями «швидкість» та «якість» розслідування, що можливо лише із застосуван-
ням оціночної темпорально-правової категорії «розумний строк»;

– по-друге, процесуальні строки – це встановлені законом або відповідно до нього 
прокурором, слідчим суддею або судом періоди в часі, у межах яких учасники кри-
мінального провадження зобов’язані (мають право) ухвалювати процесуальні рішен-
ня чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під 
час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки 
і в будь-якому разі не пізніше граничного терміну, визначеного відповідним поло-
женням КПК. Граничним терміном є певний момент у часі, із настанням якого учас-
ники кримінального провадження не мають права ухвалювати процесуальні рішення 
чи вчиняти процесуальні дії;

– по-третє, розумність строків кримінального провадження повинна базуватися на 
засадах правильного визначення термінів початку та закінчення його строків, ураху-
вання обставин справи на основі їх оцінки в сукупності, справедливого балансу між 
оперативністю провадження та належним відправленням правосуддя. Термін почат-
ку строку кримінального провадження щодо конкретної особи пов’язується з пові-
домленням про підозру, затриманням чи арештом, початком досудового слідства чи 
допитом особи як підозрюваної (залежно від того, яка з указаних подій сталася рані-
ше), а термін закінчення – з винесенням остаточного рішення у кримінальному про-
вадженні (набранням вироком чинності та його виконанням, закриттям криміналь-
ного провадження);

– по-четверте, остання (чинна) концепція строків досудового розслідування, регла-
ментована ст. 219 КПК, обумовлює необхідність застосування таких підходів, за яки-
ми ці строки будуть розумними: 1) визнання етапу повідомлення особі про підозру 
одночасно «попереднім кінцевим» терміном, оскільки за ним залишено чіткі темпо-
ральні характеристики розслідування неочевидних кримінальних правопорушень, 
та «проміжним початковим» щодо розслідування кримінальних правопорушень, за 
якими повідомлено особі про підозру; 2) пріоритету строків від «проміжного почат-
кового» до «кінцевих» термінів; 3) визначення принципу розумності строків з ура-
хуванням «aurea mediocritas». Формальною золотою серединою строків досудового 
розслідування є: за основним строком розслідування злочинів – місяць із дня пові-
домлення особі про підозру, а у складних випадках, у разі продовження строків – три 
місяці із дня повідомлення про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої 
тяжкості та шість місяців із дня повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого або 
особливо тяжкого злочину;

– по-п’яте, пропозиція у ст. 3 КПК «Визначення основних термінів Кодексу» за-
кріпити тлумачення положень ч. 4 ст. 294 КПК так: складне провадження (середньої 
тяжкості або тяжкі злочини; від 1-го до 3-х підозрюваних (підсудних); до 5-ти потер-
пілих; до 10-ти епізодів однорідних злочинних дій, які кваліфіковані за однією стат-
тею особливої частини Кримінального кодексу (далі – КК), або вчинення різнорідних 
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злочинів, які хоча і кваліфіковані за різними статтями особливої частини КК, однак 
становлять ідеальну сукупність злочинів; до 5-ти цивільних позовів; до 10-ти свідків; 
юридична складність (кваліфікації, колізія норм); ухилення підозрюваних від слід-
ства та суду); особливо складне провадження (тяжкі й особливо тяжкі злочини; від 3-х 
до 10-ти підозрюваних (підсудних); від 5-ти до 40-ка потерпілих; більше 10-ти одно-
рідних епізодів або декілька різнорідних злочинів, кваліфікованих різними статтями 
Особливої частини КК, якщо вони становлять реальну сукупність злочинів; учинення 
злочину організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК); у справі обов’язкова участь захисника 
(ст. 52 КПК); від 5-ти до 15-ти цивільних позовів; від 10-ти до 50-ти свідків; хоча б один 
з обвинувачених є неповнолітнім або особою, яка потребує сурдоперекладача, або 
іноземцем, який потребує перекладача з іноземної мови; злочинна протидія розслі-
дуванню); винятково складне провадження (особливо тяжкі злочини; більше 10-ти підо-
зрюваних (підсудних); більше 40-ка потерпілих; вчинення злочину злочинною орга-
нізацією (ч. 4 ст. 28 КК); більше 50-ти епізодів злочинів; більше двох обвинувачених 
є неповнолітніми особами; більше 3-х підсудних є особами, які потребують сурдопе-
рекладача, або іноземцями, які потребують перекладача чи декількох перекладачів 
з іноземної мови; необхідність міжнародної правової допомоги). Усі відхилення від 
формальної золотої середини строків досудового розслідування в бік їхніх кінцевих 
термінів повинні обґрунтовуватися зазначеними критеріями, що свідчать про склад-
ність конкретного кримінального провадження [4, с. 180-184].

Загалом погоджуємося з наведеними положеннями останніх наукових досліджень 
розумності строків кримінального провадження, проте водночас вважаємо за необхід-
не додатково наголосити на тій обставині, що Основний закон у ст. 129 визначив цю 
категорію як одну із засад судочинства, а ст. 7 КПК включила її до системи загальних 
засад кримінального провадження на рівні таких, як: 1) верховенство права; 2) закон-
ність; 3) рівність перед законом і судом; 4) повага до людської гідності; 5) забезпе-
чення права на свободу та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла чи 
іншого володіння особи; 7) таємниця спілкування; 8) невтручання у приватне життя; 
9) недоторканність права власності; 10) презумпція невинуватості та забезпечення до-
веденості вини; 11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких ро-
дичів та членів сім’ї; 12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності 
за те саме правопорушення; 13) забезпечення права на захист; 14) доступ до правосуд-
дя та обов’язковість судових рішень; 15) змагальність сторін і свобода в поданні ними 
суду своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості; 16) безпосеред-
ність дослідження показань, речей і документів; 17) забезпечення права на оскаржен-
ня процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; 18) публічність; 19) диспозитивність; 
20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічни-
ми засобами; 21) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

Як свідчать матеріали дослідження і практики, окремі організовані злочинні угру-
повання рівня злочинних організацій створюють власні розвідувальні та контррозві-
дувальні служби, які активно незаконно збирають і аналізують інформацію про стра-
тегію і тактику роботи оперативних підрозділів та органів досудового розслідування. 
Особливий інтерес для кримінальних структур мають відомості, що становлять таєм-
ницю досудового розслідування. Намагання злочинців отримати таку інформацію 
стають усе більш активними й агресивними. Почастішали випадки цілеспрямованих 
«вербувальних підходів» кримінальних структур до слідчих і оперативних праців-
ників, які належать до різних правоохоронних відомств. Одне з основних завдань 
спонукання працівників правоохоронних органів до зради інтересів служби полягає 
в отриманні інформатора кримінальних структур [5, с. 4]. Англійський криміналіст 
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Вілмер зазначив, що поліція веде битву зі злочинністю за інформацію. Тому одним 
з основних елементів, що запобігають впливу цих негативних чинників, є захист від 
можливого розголошення інформації, отриманої під час розслідування кримінальної 
справи. У зв’язку із цим постає потреба зберегти в таємниці інформацію, отриману 
під час слідства [6, с. 17].

Отже, необхідно зафіксувати таку обставину: без дотримання розумності строків, 
що визначено як один із принципів судочинства взагалі та кримінального проваджен-
ня зокрема, неможливо забезпечити ефективність слідчої діяльності. Водночас така 
умова, як слідча таємниця, без якої стає неможливим забезпечення дотримання ро-
зумних строків, особливо в умовах злочинної протидії, до основних засад криміналь-
ного провадження, передбачених у ст. 7 КПК, на жаль, не увійшла, хоча КПК Франції, 
із якого чинне вітчизняне кримінально-процесуальне законодавство увібрало чимало 
положень, досліджуваній категорії надає саме такого статусу [6, с. 27]. Натомість такі 
види таємниці, як «спілкування» та «невтручання у приватне життя» вітчизняним 
законодавцем віднесено до основних засад кримінального провадження.

Тому у висновку необхідно наголосити на доцільності включення «слідчої таєм-
ниці» до системи загальних засад кримінального провадження, передбачених у ст. 7 
КПК, на рівні із принципами «розумності строків», «таємниці спілкування», «невтру-
чання у приватне життя» та ін.
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ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКЛАДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ:  

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Сеник Тарас Богданович,
аспірант кафедри кримінального 
процесу та криміналістики
юридичного факультету
(Львівський національний університет 
імені Івана Франка, м. Львів, Україна)

У статті досліджувалися підстави для відкладення судового розгляду у криміналь-
ному провадженні. Розкрита їхня суть і процесуальні особливості. Сформульовано та 
з’ясовано підстави для відкладення судового розгляду у кримінальному проваджен-
ні. Розглянуто строки у кримінальному процесі, які використовуються законодавцем 
як один із важелів впливу на суб’єктів кримінальних процесуальних правовідносин 
із метою виконання завдань судочинства та захисту прав і законних інтересів особи. 
На особливу увагу заслуговує положення Кримінального процесуального кодексу про 
дотримання розумного строку, яке надзвичайно важливе для належного здійснення 
правосуддя і підстав для відкладення судового розгляду. Право на судовий розгляд 
протягом «розумного строку» належить до категорії основних прав і свобод людини. 
На підставі критичного аналізу кримінально-процесуальних норм, що становлять ін-
ститут відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні, здійснено ана-
ліз судової практики, що дає можливість зрозуміти, які є основні підстави для від-
кладення судового розгляду у кримінальному провадженні з дотриманням розумних 
строків судом. Проведений аналіз свідчить про те, що суди здебільшого забезпечують 
цілковитий усебічний і об’єктивний розгляд кримінальних справ, в основному до-
тримуються вимог процесуального закону, але трапляються зловживання процесу-
альними правами сторін під час судового розгляду. Однак іноді під час розгляду кри-
мінальних справ суди не повною мірою дотримуються принципу розумного строку 
або підстав для відкладення судового розгляду, що спричиняє затягування процесу 
або порушення процесуальних прав.

На підставі отриманих результатів із судової практики із цієї проблематики 
виокремлено проблеми застосування підстав для відкладення судового розгляду 
у кримінальному провадженні, з’ясовано найбільш поширені підстави, які відобра-
жають судову практику. Запропоновано класифікацію підстав для відкладення су-
дового розгляду, що розкриває суть відкладення судового розгляду через найбільш 
характерні ознаки.

Ключові слова: підстави для відкладення судового розгляду, розумний строк, від-
кладення судового розгляду у кримінальному провадженні, судова практика.
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The article investigates the reasons for postponing trial in criminal proceedings. Their es-
sence and procedural peculiarities are revealed. The grounds for postponing trial in criminal 
proceedings are formulated and clarified. It should be noted that the terms in the criminal 
procedure, which are used by the legislator as one of the levers of influence on the subjects 
of criminal procedural legal relations, were also considered in order to fulfill the tasks of 
legal proceedings and protect the rights and legitimate interests of the individual. Particular 
attention should be paid to the Criminal Procedure Code observance of a reasonable time, 
which is extremely important for the proper administration of justice and the reasons for 
postponing trial. The right to trial within a “reasonable time” is a category of basic human 
rights and freedoms. On the basis of the critical analysis of the criminal procedural rules 
that constitute the institute of postponement of trial in criminal proceedings, an analysis of 
judicial practice has been carried out, which makes it possible to understand what are the 
main reasons for postponing trial in criminal proceedings and observing reasonable time 
limits by a court. The analysis shows that the courts in the overwhelming majority provide 
a complete comprehensive and objective review of criminal cases and mainly adhere to the 
requirements of the procedural law, but also there is a case of abuse of procedural rights of 
the parties during the trial. However, in separate cases, when considering criminal cases, 
courts do not fully adhere to the principle of reasonable time or grounds for postponement 
of court proceedings, which causes a delay in the process or violation of procedural rights.

Based on the results of judicial practice on this issue, the problems of the application of 
the grounds for postponing the trial in criminal proceedings are identified and the most 
common grounds, which reflect the jurisprudence, are found out. The classification of the 
reasons for the postponement of judicial review, which reveals the essence of postponement 
of judicial review through the most characteristic features, is proposed.

Key words: bases of postponement of trial, reasonable time, postponement of trial in 
criminal proceedings, judicial practice postponement of trial.

До ухвалення Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України 2012 р. 
критерії розумності строку судового розгляду кримінального провадження були ви-
значені лише у правових позиціях Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) 
та відповідно до них вітчизняною судовою практикою. В умовах реформування кри-
мінально-процесуального законодавства, зокрема у сфері дотримання розумних 
строків і захисту прав особи під час судового розгляду, трапляються безліч ситуацій, 
які потребують правильного законодавчого врегулювання й ухвалення остаточного 
рішення щодо відкладення судового розгляду. У ст. 6 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція) закріплено право кожної лю-
дини, проти якої висунуто кримінальне обвинувачення, на справедливий і відкритий 
судовий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом [1]. 
Варто зазначити, що у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово 
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зазначав, що період розумного строку розпочинається з повідомлення особі про підоз-
ру у вчиненні злочину і триває до моменту остаточного вирішення справи, включа-
ючи наступні стадії розгляду справи (справа «Папахелас проти Греції» від 25 березня 
1999 р.) [12]. Розумним уважається строк, що є об’єктивно необхідним для виконання 
процесуальних дій, ухвалення процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи 
з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З огляду на практику ЄСПЛ, складність кримінального провадження визначається 
з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопору-
шень, щодо яких здійснюється провадження; кількості учасників провадження (потер-
пілих, свідків тощо); правової кваліфікації кримінального правопорушення; наявності 
на момент початку досудового розслідування відомостей щодо конкретної особи, яка, 
імовірно, учинила кримінальне правопорушення; характеру обставин, що підлягають 
доказуванню у кримінальному провадженні; меж доказування; обсягу матеріалів до-
судових розслідувань, що об’єднані в одному провадженні; потреби призначення екс-
пертиз, їхньої складності; обсягу та специфіки процесуальних дій, що забезпечують 
усебічне та повне дослідження обставин кримінального правопорушення; необхідно-
сті отримання міжнародної допомоги в межах кримінального провадження тощо.

Оцінюючи поведінку учасників кримінального провадження, варто враховувати 
належне виконання ними своїх процесуальних обов’язків (наприклад, щодо явки за 
судовим викликом; дотримання умов обраного запобіжного заходу; надання в перед-
бачених законом випадках доказів тощо), наявність випадків зловживання процесуаль-
ними правами тощо. Варто зважати на те, що реалізація процесуальних прав, скажімо, 
заявлення клопотань, скарг, не може розцінюватися як перешкоджання здійсненню 
провадження, за винятком випадків, коли йдеться про зловживання правом.

Зокрема, у постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ № 11 «Про деякі питання дотримання розумних 
строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні 
правопорушення» від 17 жовтня 2014 р. визначено випадки, які мають з’ясовуватися 
в кожному конкретному провадженні, а саме:

– виявлення фактів призначення судових засідань із великими інтервалами чи зво-
лікання з переданням кримінального провадження з одного суду до іншого;

– проведення судових засідань у призначений час;
– дотримання строків постановлення суддею (або судом) мотивованої ухвали чи ви-

року і направлення копій процесуальних рішень учасникам судового провадження;
– забезпечення повноти здійснення суддею контролю за виконанням працівни-

ками суду своїх службових обов’язків, зокрема щодо повідомлення учасників кримі-
нального провадження про час та місце судового засідання;

– досягнення повноти та своєчасності застосування слідчим, прокурором, слідчим 
суддею, судом (суддею) заходів забезпечення кримінального провадження й інших 
заходів, спрямованих на недопущення недобросовісної поведінки учасників кримі-
нального провадження; характер та ефективність дій, спрямованих на прискорення 
кримінального провадження тощо [4].

Отже, судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ 
у встановлені законом строки, за якість розгляду справ, а також не допускати фактів 
зволікань, вживати всіх необхідних заходів із метою неухильного дотримання проце-
суальних строків і норм.

Різним аспектам відкладення судового розгляду у кримінальному процесі при-
свячені праці таких вітчизняних і закордонних дослідників, як: А. Барак, В. Брин-
цев, С. Бурмагін, Ю. Грошевий, О. Єні, Г. Загорський, О. Кучинська, М. Колоколов, 
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І. Лук’янов, В. Маляренко, Ю. Матейко, І. Петрухін, В. Попелюшко, К. Пронін, 
А. Сеньков, Ю. Стецовський, В. Трофименко, Л. Халдєєв, О. Шило й ін. Однак ці 
дослідження проводилися досить давно, тому в них з об’єктивних причин не врахо-
вані останні зміни до кримінально-процесуального законодавства України. Серед 
означеної проблематики на особливу увагу заслуговують підстави для відкладення 
судового розгляду у кримінальному проваджені, адже досі немає єдиного підходу 
до їх класифікації. Суди припускаються помилок під час застосування інституту 
відкладення судового розгляду у кримінальному процесі, про що свідчить не тільки 
практика різних судових інстанцій, але і статистичні дані. Кожного року кількість 
відкладених кримінальних справ і зловживання з боку учасників кримінального 
процесу збільшується.

Метою статті є дослідження теоретичних та практичних проблем і підстав для від-
кладення судового розгляду у кримінальному провадженні.

Положення ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
щодо вирішення кримінального провадження впродовж розумного строку відобра-
жено у ст. 28 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до ч. 1 якої, 
під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рі-
шення повинні бути виконані або ухвалені в розумні строки.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, згід-
но із ч. 3 ст. 28 КПК України, є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кіль-
кості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких 
здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для 
здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
У ст. 28 КПК України також установлено, що розумні строки не можуть переви-

щувати передбачені цим КПК України строки виконання окремих процесуальних 
дій або ухвалення окремих процесуальних рішень [2]. Ефективність кримінального 
провадження значною мірою залежить від якнайшвидшого вирішення судом справ 
по суті, що тісно пов’язане з таким інститутом кримінально-процесуального права, як 
відкладення судового розгляду. Проте наявні непоодинокі випадки, коли обсяг мате-
ріалів та складність кримінального провадження зумовлюють розгляд справ у строки 
понад два і більше роки, що не може свідчити про порушення розумних строків.

Наприклад, у провадженні Миколаївського районного суду Миколаївської області перебу-
ває кримінальна справа з обвинувачення С. М. (під вартою) у вчиненні злочинів, передбачених 
у ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 3 
ст. 365 Кримінального кодексу (далі – КК). Ця кримінальна справа надійшла з апеляційного 
суду Миколаївської області 22 липня 2011 р. У справі призначено попереднє судове засідання 
на 18 серпня 2011 р. Судовий розгляд відкладено 40 разів, складність справи полягає в бага-
тотомності (72 томи) та багатоепізодності (понад 1 500 епізодів), що ускладнює розгляд 
у розумні строки. Підсудний заявляє клопотання про повне ознайомлення з матеріалами, для 
чого судом складено графік ознайомлення підсудним та його адвокатом і з матеріалами кри-
мінальної справи. Окрім того, підсудним неодноразово заявлені клопотання про відвід проку-
рора, про призначення комплексної судово-медичної експертизи. У справі встановлено графік 
судових засідань – кожного вівторка о 10.00 год.

Важливим критерієм дотримання розумного строку у кримінальному провадженні 
є аналіз поведінки підсудного. У цьому випадку суд активно забезпечує розгляд, не-
зважаючи на великі строки [11].
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В інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ № 223-1430/0/4-12 від 3 жовтня 2012 р. «Про порядок 
здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального проце-
суального кодексу України» [2] зазначено таке. Неприбуття учасників судового прова-
дження (крім прокурора, за винятком випадків, коли кримінальне провадження здійс-
нюється у формі приватного обвинувачення в порядку ч. 4 ст. 26 КПК України), які 
належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення судового засідання, не 
перешкоджає його проведенню, крім випадків, передбачених законом, зокрема таких:

1) якщо обвинувачений, потерпілий заявили клопотання про їх участь у підготов-
чому судовому засіданні, але з невідомих причин не з’явилися, суд має право відклас-
ти судове засідання;

2) якщо відсутність учасника підготовчого судового засідання зумовлена важливи-
ми причинами, суд має право відкласти судове засідання;

3) у разі відсутності обвинуваченого у скоєнні злочину, за який передбачено пока-
рання у вигляді довічного позбавлення волі, з метою забезпечення можливості реаліза-
ції права обвинуваченого, передбаченого ст. 384 КПК України, про розгляд криміналь-
ного провадження судом присяжних, суд зобов’язаний відкласти судове засідання;

4) якщо обвинувальний акт надійшов до суду з підписаною між сторонами уго-
дою, участь сторін такої угоди, відповідно до ч. 2 ст. 474 КПК України, обов’язкова, 
відкладення судового засідання також є обов’язковим;

5) якщо одна зі сторін заперечує проти проведення підготовчого судового засідан-
ня за відсутності учасника судового провадження, який не з’явився, суд має право 
відкласти судове засідання;

6) якщо до суду надійшло клопотання про звільнення обвинуваченого від кримі-
нальної відповідальності, участь сторін кримінального провадження та потерпілого, 
відповідно до ч. 1 ст. 288 КПК України, є обов’язковою, тому суд зобов’язаний відклас-
ти судове засідання.

Цілком слушною є думка Л. Гуртієвої, що вищезазначений перелік підстав для від-
кладення кримінального провадження на етапі підготовчого судового провадження 
не є вичерпним [15].

Так, підставою для відкладення судового засідання на цій стадії є відсутність об-
винуваченого і його захисника, а також потерпілого в разі, коли до суду надійшло 
клопотання прокурора або слідчого, яке погоджене із прокурором, про розгляд об-
винувального акта про вчинення кримінального проступку без проведення судового 
розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового розгляду (ч. 1 ст. 381 
КПК Україні). Без них ухвалити щодо цього рішення неможливо.

У разі розгляду обвинувального акта про вчинення кримінального проступку без 
проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового 
розгляду (ч. 1 ст. 381 КПК України) обвинувачений обов’язково має бути представле-
ний захисником, а суд повинен переконатися в тому, що обвинувачений беззастереж-
но визнав свою вину, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини 
і погоджується з тим, щоб обвинувальний акт щодо нього був розглянутий за його 
відсутності, а потерпілий не заперечує проти такого розгляду.

Отже, підстави для відкладення кримінального провадження на підготовчому 
судовому засіданні законодавець пов’язує з неприбуттям учасників судового прова-
дження. Водночас у першому, другому і п’ятому із зазначених в інформаційному ли-
сті Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
№ 223-1430/0/4-12 від 3 жовтня 2012 р. випадках ухвалення рішення про відкладення 
судового провадження є правом суду, а в решті випадків (тобто у третьому, четвертому 
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і шостому) – обов’язком. Інакше кажучи, ідеться про дискреційні й імперативні під-
стави для ухвалення цього рішення.

Перейдемо до вивчення проблеми підстав для відкладення судового засідання на 
етапі судового розгляду у кримінальному провадженні.

КПК України містить статтю із назвою «Зупинення судового провадження», проте 
в ньому відсутня стаття із назвою «Відкладення судового провадження» або ж «Від-
кладення судового розгляду». Перелік підстав для відкладення судового засідання під 
час судового розгляду законодавець прописав у нормі ч. 2 ст. 322 КПК України (стаття 
«Безперервність судового розгляду»).

Так, відповідно до ч. 2 ст. 322 КПК України, не вважаються порушеннями безпе-
рервності судового розгляду випадки відкладення судового засідання внаслідок:

1) неявки сторони або інших учасників кримінального судочинства;
2) складання й узгодження прокурором процесуальних документів щодо відмови 

від підтримання державного обвинувачення, зміни обвинувачення або висунення до-
даткового обвинувачення;

3) підготовки захисту обвинуваченого від зміненого чи додаткового обвинувачення;
4) підготовки потерпілого для підтримання обвинувачення в суді, якщо прокурор 

відмовився від підтримання державного обвинувачення;
5) проведення дослідження речових доказів за місцем їх знаходження, огляду на 

місці;
6) проведення експертизи у випадках і порядку, передбачених ст. 332 КПК;
7) надання доступу до речей або документів або доручення проведення слідчих 

(розшукових) дій у випадках і порядку, передбачених ст. 333 цього Кодексу [2].
Однак перелік випадків, за яких відкладення судового розгляду не порушує загаль-

ного положення судового розгляду – безперервності, не є вичерпним. На практиці суд 
також відкладає судовий розгляд у разі хвороби судді, захисника, прокурора, секрета-
ря судового засідання, стихійного лиха тощо.

На наш погляд, фактичні підстави для відкладення судового розгляду у криміналь-
ному провадженні можна об’єднати в такі групи.

1. Неявка чи вибуття суб’єктів кримінального провадження. Випадки відкладен-
ня судового розгляду в разі неявки учасників судового засідання можуть бути обов’яз-
ковими або факультативними. У разі неявки обвинуваченого, прокурора, захисника 
чи перекладача суду не дозволяється розпочати чи продовжувати судове засідання, 
але за неявки всіх інших учасників судового провадження суд зобов’язаний розгля-
нути справу. Для пояснення відкладення судового розгляду у зв’язку з неявкою роз-
глянемо як приклад випадок неприбуття обвинуваченого за викликом у судове засі-
дання. У такому разі суд повинен відкласти розгляд справи, призначити дату нового 
засідання і вжити заходів для забезпечення його прибуття до суду.

Закон вимагає з’ясування причини неприбуття обвинуваченого. У ст. 138 КПК 
України передбачено перелік поважних причин неприбуття особи на виклик, який 
не є вичерпним. У будь-якому разі обвинувачений зобов’язаний довести поважність 
причини своєї неявки, оскільки у протилежному випадку суд своєю ухвалою може 
постановити рішення про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення. Поважність причини неявки повинна бути доведена до 
відома суду і засвідчена відповідними документами. Якщо такі причини стали відомі 
за час, достатній для перенесення слухання справи і повідомлення учасників прова-
дження про інший день її розгляду, суд зобов’язаний використати таку можливість.

У процесуальному законодавстві передбачено випадки, коли неприбуття обвину-
ваченого за викликом не перешкоджає проведенню засідання без його участі.
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Так, за загальним правилом, підготовче судове засідання відбувається за участю 
прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного 
представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, 
цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження.

Суди по-різному вирішують питання правових наслідків неявки обвинуваченого 
на підготовче судове засідання:

1) ухвалюють рішення про проведення підготовчого засідання за відсутності об-
винувачених, якщо останні належним чином повідомлені про дату підготовчого засі-
дання, однак не з’явилися до суду без поважних причин;

2) допускають відповідний розгляд навіть стосовно обвинувачених, які перебува-
ють під вартою.

Водночас недотримання вимоги щодо забезпечення участі обвинуваченого в підго-
товчому судовому засіданні стає підставою для скасування судових рішень.

Наприклад, ухвалою Апеляційного суду Херсонської області від 27 травня 2015 р. скасовано 
вирок Суворовського районного суду м. Херсона від 12 березня 2015 року щодо А., засуджено-
го за ст. 391 КК. Колегія суддів зазначила, що суд першої інстанції провів підготовче судове 
засідання 15 травня 2014 р. лише за участю прокурора, за відсутності обвинуваченого, який 
тримається під вартою, та його захисника, чим порушив вимоги ч. 2 ст. 314 КПК.

Мотивуючи необхідність скасування вироку суду першої інстанції, колегія суддів 
послалася на вимоги ст. ст. 323, 324 КПК України, які передбачають необхідність від-
кладення судового засідання в разі неявки в суд обвинуваченого та захисника [3].

Обвинувачений, згідно зі ст. 42 КПК України, має деякі права в підготовчому судо-
вому засіданні, тому суд зобов’язаний створити умови для їх реалізації.

Отже, суддям необхідно дотримуватися процесуальних вимог щодо участі обвину-
ваченого не лише під час судового розгляду, а й під час усього судового провадження, 
зокрема підготовчого судового засідання.

Вище проаналізований тільки випадок неприбуття обвинуваченого, натомість до 
осіб, через неявку яких буде ухвалюватися рішення про відкладення судового розгля-
ду, також належать прокурор, захисник та перекладач.

2. Забезпечення реалізації прав учасників судового провадження.
Для досягнення мети та виконання завдань кримінального провадження необхідні 

ефективні заходи та засоби їх забезпечення. Ідеться про систему гарантій, які спря-
мовані, з одного боку, на досягнення цілей та інтересів правосуддя, а з іншого – на 
охорону та захист прав і законних інтересів особи у кримінальному провадженні.

Насамперед суддя повинен пересвідчитися, чи отримав обвинувачений (особа, щодо 
якої вирішується питання про застосування примусових заходів виховного або медично-
го характеру) копію обвинувального акта, клопотання про звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності або клопотання про застосування примусових заходів медич-
ного чи виховного характеру. Якщо ні, то для забезпечення цьому суб’єкту його права 
на захист (ознайомлення із зазначеними документами) суд відкладає судовий розгляд.

Яскравим прикладом цього також є пп. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 322 КПК України, які визна-
чають підстави для відкладення судового розгляду в разі складення та погодження 
прокурором процесуальних документів, які повинні бути надані для ознайомлення 
обвинуваченому чи його захиснику [2].

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України, формулювання обвинувачення в обвинуваль-
ному акті зазначається після викладу фактичних обставин кримінального правопору-
шення з посиланням на положення закону і статті закону України про кримінальну 
відповідальність.
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Відповідно до положень п. а ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, кожний, кого обвинувачено у вчиненні злочину, має право бути не-
гайно і детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і при-
чини обвинувачення проти нього [1].

Право обвинуваченого на отримання докладної інформації щодо суті та причин об-
винувачення, висунутого проти нього, підкреслюється в рішеннях Європейського суду 
з прав людини у справах «Маттоціа проти Італії» від 7 березня та 4 липня 2000 р. та 
«Ващенко проти України» від 26 червня 2008 р., де зазначено: «Обвинувачення для 
цілей п. 1 ст. 6 Конвенції може бути визначене як офіційне доведення до відома особи 
компетентним органом твердження про вчинення цією особою правопорушення, яка 
нормою загального характеру визнається осудною, та за яке встановлюється відпові-
дальність карного та попереджувального характеру (п. 51)».

У рішенні від 25 липня 2000 р., ухваленому у справі «Маттоціа проти Італії» конкре-
тизовано: «Обвинувачений у скоєнні злочину має бути негайно і детально поінфор-
мований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які 
нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер 
обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь деталь-
ності інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак 
у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для 
повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необ-
хідним для підготовки адекватного захисту. У цьому відношенні обсяг та доречність 
наданої обвинуваченому інформації слід оцінювати крізь призму положення, закрі-
пленого у п. «b» ч. 3 ст. 6 Конвенції. Аналогічно слід оцінювати інформацію про зміни, 
які мали місце в обвинуваченні, включаючи зміни причини обвинувачення» [13].

Так, Апеляційним судом Львівської області скасовано вирок Галицького районного суду 
м. Львова від 9 вересня 2015 р. щодо П., оскільки суд першої інстанції вийшов за межі висуну-
того П. обвинувачення, вказавши в обвинувальному вироку вартість майна, яка перевищила 
відповідну вартість, зазначену в обвинувальному акті (справа № 461/8524/15-к). Недоліки 
обвинувальних актів зазвичай стосуються викладу об’єктивної та суб’єктивної сторін 
злочину, кваліфікації дій обвинуваченого, неналежного встановлення розміру шко-
ди, завданої злочином.

Підставами для відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні, що 
застосовуються з ініціативи учасників судового провадження, є: задоволення судом 
клопотання про витребування доказів, задоволення клопотання про надання йому 
часу для подання додаткових доказів, а також долучення до матеріалів кримінального 
провадження нових доказів, з якими учасники судового провадження, що не були за-
здалегідь ознайомлені, хочуть ознайомитися, і для цього їм потрібен час (наприклад, 
ухвала у провадженні № 1-кп/648/30/18). У всіх цих випадках суд повинен надати 
зазначеним суб’єктам час для підготовки своєї позиції з урахуванням нових обставин, 
у зв’язку із чим відкласти судовий розгляд.

Наприклад, суддя Петрівського районного суду Кіровоградської області ухвалою від 30 ве-
ресня 2013 р. задовольнив клопотання захисника обвинуваченого та направив доручення слід-
чому відділу Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області про проведення пев-
них слідчих (розшукових) дій, а саме допиту свідка – засудженого Петрівської ВК № 49, який 
був присутній 19 січня 2013 р. під час проведення огляду обвинуваченого ОСОБА_1.

3. Забезпечення процесу доказування у кримінальному провадженні.
Щодо цього варто зазначити, що у пп. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 322 КПК України визначені 

випадки відкладення судового розгляду внаслідок: проведення дослідження речових 
доказів за місцем їх знаходження, огляду на місці; проведення експертизи за ухвалою 
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суду; надання доступу до речей і документів або доручення проведення слідчих (роз-
шукових) дій [2].

Огляд речових доказів, які не можна доставити в судове засідання, за необхідності 
проводиться за їх місцем знаходження. За місцем фактичного знаходження оглядають-
ся речові докази, що мають значні габарити або вагу, нерозривно пов’язані з місцем 
розташування, потребують особливих умов зберігання тощо. За місцем знаходження 
можуть бути піддані огляду як речові докази деякі письмові документи, зокрема коли 
вони мають украй зношений стан та їх транспортування може призвести до пошко-
дження і втрати доказової інформації тощо. У таких випадках суд ухвалює рішення 
про виїзне судове засідання для огляду речових доказів на місці та, за необхідності, 
відкладає судове засідання, повідомляючи учасникам судового провадження дату, час 
та місце проведення виїзного судового засідання. Проведення огляду речових доказів 
за їх місцезнаходженням і результати огляду зазначаються у протоколі огляду речо-
вих доказів та мають бути зафіксовані за допомогою технічних засобів. Незастосуван-
ня таких засобів, згідно із ч. 6 ст. 107 КПК України, призводить до недійсності відпо-
відної процесуальної дії та отриманих внаслідок її проведення результатів [4].

Проілюструємо це на такому прикладі. До Тернопільського міськрайонного суду Тернопіль-
ської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, із 
можливістю їх вилучити, скопіювати, що містять банківську таємницю і можуть перебу-
вати у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127), у рамках кри-
мінального провадження № 32013210000000002 від 3 січня 2013 р., за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених у ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 212 КК Украї-
ни, звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_2 (справа 
№ 607/3643/13-к). Згідно із цією справою, слідчий суддя надав доступ до речей та 
документів, що, своєю чергою, призвело до відкладення судового розгляду з підстав, 
передбачених у ст. 322 КПК України.

Якщо в результаті судового розгляду судом буде винесено ухвалу про доручення 
проведення експертизи, за умови, якщо без результатів такої експертизи продовжу-
вати розгляд неможливо, доцільно відкласти судовий розгляд, керуючись підставою, 
зазначеною в ч. 4 ст. 332 КПК України.

Якщо під час судового розгляду постане необхідність у встановленні або перевір-
ці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не 
можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони 
кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування 
провести певні слідчі (розшукові) дії (ч. 3 ст. 333 КПК України).

На жаль, положення ст. 333 КПК України не позбавлені недоліків, одним з яких, на 
наше переконання, є неможливість суду бути ініціатором надання доручень за влас-
ною ініціативою, а лише за клопотанням сторони кримінального провадження.

Наприклад, ухвалою Жовтневого районного суду м. Полтави від 10 лютого 2015 р. суд за-
довольнив клопотання обвинуваченого про проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Під 
час судового розгляду вказаного кримінального провадження обвинувачений ОСОБА_2 заявив 
про застосування до нього працівниками ПМУ УМВС України в Полтавській області заходів 
фізичного та психологічного впливу 2 вересня 2014 р. під час його затримання та проведення 
обшуку у квартирі, де він мешкає. Водночас він зазначив, що свідком указаних неправомірних 
дій був його знайомий на ім’я ОСОБА_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Суд, заслухавши клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, зважаючи 
на вимоги ст. ст. 1,3, 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, позиції Європей-
ського суду з прав людини щодо ретельного розслідування кожного випадку отримання обви-
нуваченими тілесних ушкоджень, за їхніми заявами про катування й інше погане поводження.
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Суд постановив, що під час проведення перевірки мають бути обов’язково перевірені: свід-
чення обвинуваченого про його побиття й отримання тілесних ушкоджень, а також психоло-
гічний тиск із боку працівників поліції, відомості про його поміщення до СІЗО, освідування, 
допитані особи, що брали участь у проведенні обшуку за місцем проживання обвинуваченого, 
зокрема особа, на яку вказує обвинувачений, а також вжиті інші необхідні заходи [14].

Суд доручив проведення перевірки щодо осіб, які здійснювали процесуальні дії 
стосовно обвинуваченого, тобто правомірність дій суб’єкта досудового розслідування.

4. Застосування заходів процесуального примусу до учасників судового провадження.
Для забезпечення виконання суб’єктами кримінально-процесуальної діяльності 

своїх процесуальних обов’язків, а також для забезпечення доказів суди застосовують 
передбачені КПК заходи процесуального примусу.

Непоодинокими є випадки, коли судді не дотримуються процесуальних строків 
провадження та відкладають розгляд на два і більше місяці, що в умовах тримання 
під вартою є неприпустимим.

Так, у провадженні Миколаївського районного суду Миколаївської області з 10 грудня 
2012 р. була кримінальна справа з обвинувачення А. М. (тримання під вартою) у вчиненні 
злочину, передбаченого в ч. 3 ст. 189 КК. Попередній розгляд відбувся 30 січня 2013 р. До су-
дового розгляду справу призначено на 13 березня 2013 р. Наступне судове засідання відбулося 
29 березня 2013 р., на засідання не з’явилися свідки та потерпілі. 24 квітня 201 р.3 винесено 
постанову про привід свідків та потерпілих. Оголошено перерву до 23 липня 2013 р. (фак-
тично три місяці) [6].

У зв’язку із цим суд застосовував один із видів процесуального примусу – привід 
до свідків та потерпілих для забезпечення явки в судове засідання. Отже, заходи про-
цесуального примусу є реакцією суду на ті правопорушення, які вчинили учасники 
кримінального провадження або інші особи, присутні в залі судового засідання, і які 
перешкоджають подальшому розгляду справи. Тому їх застосування є винятковим 
повноваженням суду. Застосування заходів процесуального примусу зобов’язує суд 
відкласти судовий розгляд, щоби забезпечити участь відповідного суб’єкта в судово-
му розгляді.

Отже, обставини, що стали підставами для відкладення судового розгляду, усува-
ються кримінально-процесуальними засобами. Суди зобов’язані дотримуватися норм 
кримінального-процесуального закону, оскільки безпідставне задоволення необґрун-
тованих клопотань учасників судового провадження, невжиття заходів щодо недопу-
щення недобросовісної поведінки учасників кримінального провадження, що спри-
чиняє відкладення судового розгляду на тривалий час тощо, свідчать про неналежну 
організацію судочинства та безвідповідальне ставлення службових осіб до виконання 
власних обов’язків. Тому судам варто проводити ретельнішу підготовку до судового 
розгляду, адже її недоліки призводять до порушень розумних строків і прав учасників 
судового процесу.

Вищезазначені приклади кримінальних проваджень свідчать про необхідність 
ужиття передбачених законом заходів щодо суддів, які допускають факти зволікання, 
порушуючи права учасників судового провадження на судовий захист та дискредиту-
ючи авторитет судової влади.
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ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО СУДДІ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Тищенко Станіслав Володимирович,
слідчий другого слідчого відділу
Третього управління організації 
досудових розслідувань
(Управління з розслідування  
військових злочинів
Державного бюро розслідувань,  
м. Київ, Україна)

Статтю присвячено основоположним правилам взаємодії прокурора та слідчо-
го судді у кримінальному процесі України. Визначено, з дотриманням яких засад 
кримінального провадження, що закріплені Кримінальним процесуальним кодек-
сом України, має відбуватися взаємодія прокурора та слідчого судді. З’ясовано, яким 
принципам може також відповідати взаємодія прокурора та слідчого судді, з погляду 
вчених, котрі займалися опрацюванням правил взаємодії органів державної влади 
взагалі та під час кримінального провадження. На підставі аналізу практики Євро-
пейського суду з прав людини у справах проти України та інших держав встанов-
лено додатковий перелік принципів кримінального процесу, яким має відповідати 
діяльність посадових осіб, що на національному рівні уповноваженні вирішувати пи-
тання про обмеження прав і свобод. Такими принципами Європейський суд з прав 
людини вважає: правову визначеність, захист від свавілля, співмірність. На підставі 
аналізу сутності цих принципів через практику Європейського суду з прав люди-
ни порівняно з відповідними положеннями кримінального процесуального законо-
давства України обґрунтовано, що на законодавчому рівні нашої держави зазначені 
принципи не передбачені та не втілюються через призму інших засад кримінального 
провадження, хоча тісно пов’язані між собою. Про порушення цих принципів нашій 
державі вже вказується не один рік, свідченням чого є звіти Уповноваженого у спра-
вах Європейського суду з прав людини починаючи з 2006 р. по 2018 р. включно. Крім 
того, в Україні суб’єктами, уповноваженими приймати рішення про обмеження прав 
і свобод під час досудового розслідування, є прокурор і слідчий суддя. Запропоно-
вано внести відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу України та 
вважати правову визначеність, захист від свавілля, співмірність основоположними 
правилами взаємодії прокурора та слідчого судді, а також основоположними прави-
лами кримінального провадження.

Ключові слова: кримінальний процес, взаємодія, прокурор, слідчий суддя, засади 
кримінального провадження, Європейський суд з прав людини.
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PRINCIPLES OF INTERVENTION OF THE PROSECUTOR AND FINAL JUDGE 
IN CRIMINAL PROCESS OF UKRAINE
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The article is devoted to the basic rules of interaction of the prosecutor and investigator 
of a judge in the criminal process of Ukraine. Defined, with observance of which principles 
of criminal proceedings, which are enshrined in the Criminal Procedure Code of Ukraine, 
the interaction between the prosecutor and the investigating judge should take place. De-
tected, what principles can the interaction of a prosecutor and an investigating judge also 
correspond to, from the point of view of scientists, who were involved in working out the 
rules of interaction between public authorities in general and during criminal proceedings. 
Based on an analysis of the practice of the European Court of Human Rights in cases against 
Ukraine and other states, an additional list of principles of the criminal process has been 
established, which should be the responsibility of the officials, at the national level, the 
authority to decide on the restriction of rights and freedoms. As proved, such principles, 
The European Court of Human Rights considers: legal certainty, protection from arbitrari-
ness, proportionality. Based on the analysis of the essence of these principles through the 
practice of the European Court of Human Rights, in comparison with the relevant provi-
sions of the criminal procedural legislation of Ukraine, substantiated, that at the legislative 
level of our state, these principles are not provided and are not embodied in the prism of 
other principles of criminal proceedings, although closely linked. Considering, that viola-
tion of these principles to our country already indicates more than one year, the testimony 
of which is the reports of the Ombudsman in the cases of the European Court of Human 
Rights from 2006 and 2018 inclusive. In addition, in Ukraine by subjects, who are authorized 
to make decisions on restrictions of rights and freedoms during pre-trial investigation, is 
a prosecutor and an investigating judge. It is proposed to amend the Criminal Procedural 
Code of Ukraine accordingly, and consider legal certainty, protection from arbitrariness, 
proportionality – the basic rules of interaction between the prosecutor and the investigating 
judge, as well as the basic rules of criminal proceedings.

Key words: criminal process, interaction, prosecutor, investigating judge, principles of 
criminal proceedings, European Court of Human Rights.

У науці кримінального процесу термін «принцип», зазвичай, визначається як фун-
даментальне (базове) положення, на основі та з дотриманням якого відбувається кримі-
нальна процесуальна діяльність. Особливого значення принципи набувають щодо по-
рядку та способу реалізації повноважень суб’єктами, котрі ведуть кримінальний процес.

Повністю погоджуючись із цими тезами, слід лише відзначити, що у науковому 
просторі та серед правозастосовників немає єдиного уявлення про систему принци-
пів кримінального провадження, з дотриманням і на підставі яких прокурор і слід-
чий суддя мають спільно та поетапно перевіряти законність та обґрунтованість дій 
і рішень суб’єкта розслідування, які стосуються прав, свобод чи законних інтере-
сів учасника досудового розслідування. Хоча, на нашу думку, дослідження з цього 
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приводу повинні проводитися, оскільки дотримання принципів – це базис кримі-
нального процесу.

Мета статті полягає у розкритті принципів взаємодії прокурора та слідчого судді 
у кримінальному процесі України.

З урахуванням поглядів на сутність терміна «принцип» кримінального процесу, 
про що вказувалося на початку, під принципами взаємодії прокурора та слідчого суд-
ді доцільно розуміти «фундаментальні (базові) положення, з дотриманням та відпо-
відно до яких прокурор і слідчий суддя повинні спільно та поетапно перевіряти за-
конність та обґрунтованість дій і рішень суб’єкта розслідування, що стосуються прав, 
свобод чи законних інтересів учасника досудового розслідування». Щодо самих цих 
принципів, то це основоположне правило має стосуватися одночасно прокурора та 
слідчого судді, оскільки:

– принцип може стосуватися виключно окремого учасника кримінального про-
вадження. Наприклад, згідно з ч. 3 ст. 19 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» [1] для слідчого судді одним із основоположних правил є спеціалізація та ін-
станційність, тоді як інших учасників (суб’єктів) досудового розслідування, в т. ч. про-
курора, це жодним чином не стосується;

– принцип може стосуватися кримінального процесу загалом, а тому бути як прин-
ципом взаємодії прокурора та слідчого судді, так і принципом кримінального прова-
дження, адже в ч. 1 ст. 7 КПК України вказується: «Зміст та форма кримінального 
провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження».

Що ж до засад кримінального провадження, перелік яких наведений у ст. 7 КПК 
України та які одночасно є принципами взаємодії прокурора та слідчого судді, то 
ними можна вважати:

1) верховенство права (ст. 8 КПК України), законність (ст. 9 КПК України), рівність пе-
ред законом (ст. 10 КПК України), повагу до людської гідності (ст. 11 КПК України), що 
є основоположними правилами діяльності, незалежно від сфери правовідносин, кожної 
посадової особи органу державної влади (ч. 1 ст. 3, ст. 19, 24, 28 Конституції України);

2) забезпечення права на свободу й особисту недоторканість (ст. 12 КПК України), 
недоторканість житла чи іншого володіння особи (ст. 13 КПК України), таємницю спіл-
кування (ст. 14 КПК України), невтручання у приватне життя (ст. 15 КПК України), не-
доторканність права власності (ст. 16 КПК України), свободу від самовикриття та право 
не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї (ст. 18 КПК України), забезпечення 
права на захист (ст. 20 КПК України), доступ до правосуддя й обов’язковість судових 
рішень (ст. 21 КПК України), змагальність сторін і свободу в поданні ними своїх дока-
зів і у доведеності перед судом їх переконливості (ст. 22 КПК України), безпосередність 
дослідження показань, речей і документів (ст. 23 КПК України), забезпечення права на 
оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності (ст. 24 КПК України), публіч-
ність (ст. 25 КПК України), диспозитивність (ст. 26 КПК України), гласність і відкритість 
судового провадження та його повне фіксування технічними засобами (ст. 27 КПК Укра-
їни), розумні строки (ст. 28 КПК України), мова, якою здійснюється кримінальне прова-
дження (ст. 29 КПК України) – як окремо встановлено, всі вони у різній формі впливають 
на порядок діяльності прокурора та слідчого судді, в т. ч. під час взаємодії [2-4].

До переліку принципів взаємодії прокурора та слідчого судді також можна віднести 
основоположні правила, що на законодавчому рівні не закріплені, але про які вказується 
у наукових дослідженнях, присвячених принципам взаємодії органів державної незалеж-
но від сфери правовідносин (С.Л. Недов [5, с. 141], В.М. Фесюнін [6, с. 46-47], Л.О. Фещенко 
[7, с. 83]); принципам взаємодії представників органів влади у межах кримінального про-
вадження (В.В. Ковальов [8, с. 40-41], Г.П. Цимбал [9, с. 40], О.О. Волобуєва [10, с. 23]).
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Однак не всі провідні науковці вважають, що основоположне правило має обов’яз-
ково закріплюватися на нормативному рівні (В.Я. Тацій [11, с. 16-17] та ін. [12, с. 27-28]), 
а тому є підстави припускати, що принцип може бути впроваджений наукою.

Не піддаючи сумніву й обговоренню наведені висновки щодо принципів взаємодії 
взагалі та у межах кримінального процесу, про які зазначають учені та які закріплені 
на законодавчому рівні, у виокремленні принципів взаємодії прокурора та слідчо-
го судді доцільно також звернути увагу на фундаментальні положення, про котрі не 
йдеться у наукових працях і законодавчих актах, але які також слід вважати основопо-
ложними правилами, в т. ч. взаємодії прокурора та слідчого судді.

Маємо на увазі такі принципи, як «правова визначеність», «захист від свавілля», 
«співмірність», на що неодноразово звертає увагу Європейський суд з прав людини 
у своїх рішеннях.

Розкриваючи сутність наведених принципів і визначаючи, чи є вони принципами 
взаємодії прокурора та слідчого судді, чи необхідно їх закріплювати у КПК України, 
виокремимо такі положення.

Відображаючи відомості щодо принципу «правова визначеність», ЄСПЛ у своїх рішен-
нях зазначав: для особи не було створено всіх можливостей передбачити наслідки дій 
і рішень, якими обмежується її воля (п. 33 «Ічін та інші проти України» [13], п. 47 «Світло-
русов проти України» [14]); дуже важливо, щоб умови позбавлення волі були чітко визна-
чені у внутрішньому законодавстві, сам закон був передбачуваним у своєму застосуванні 
для того, щоб був дотриманий стандарт «законності», встановлений Конвенцією, який 
вимагає, аби всі закони були точними та дозволяли людині (в разі необхідності кори-
стуючись порадою) розумною мірою та за певних обставин передбачити наслідки, які 
можуть бути результатом конкретних дій (п. 120 «Креанге проти Румунії, п. 80 «Медвєдєв 
та інші проти Франції» [15, с. 8]; для того, щоб відповідати вимогам законності, тримання 
під вартою має здійснюватися «відповідно до процедури, передбаченої законом». Це оз-
начає, що тримання під вартою повинне відповідати матеріальним і процесуальним нор-
мам національного та міжнародного права (п. 79 «Медведєв та інші проти Франції, п. 46 
«Тоноло проти Сан-Марино і Італії) [16, с. 7-8]; вимога законності не може вважатися ви-
конаною виключно на підставі дотримання відповідного національного законодавства. 
Саме національне законодавство має відповідати Конвенції включно із закріпленими або 
передбаченими у ній загальними принципами (п. 59 «Плесо проти Угорщини») [16, с. 8].

Іншими словами, порушення принципу «правова визначеність» констатувалося 
ЄСПЛ тоді, коли владні суб’єкти, дотримуючись норм національного законодавства, 
не звертали увагу, чи відповідають застосовані ними положення вимогам вищих нор-
мативно-правових актів, зокрема ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод. Тому повністю підтримуємо вчених, котрі стверджують, що принцип 
«правова визначеність» пов’язується не лише з «правотворчістю», а й із «правозастосу-
ванням» [17-19]. Вважаємо, що «правова визначеність» не лише стосується «якості» зако-
ну, що вимагає в разі виявлення прогалин внесення відповідних законодавчих змін, а й 
передбачає обов’язок застосовувати норми законодавства у спосіб, коли не порушуєть-
ся ієрархія нормативно-правових актів за їх юридичною силою. Безпосередньо під час 
взаємодії прокурора та слідчого судді це проявлятиметься у тому, що: «прокурор і слід-
чий суддя реалізують свої повноваження у спосіб, коли застосовані ними положення 
законодавства не суперечать вимогам нормативно-правових актів вищого рівня».

Окремо зауважимо: визначення принципу «правова визначеність» у контексті вза-
ємодії прокурора та слідчого судді, хоча і схоже за змістом до засади «законність», 
передбачене ст. 9 КПК України. Вони не ототожнюються одне з одним, оскільки сут-
ність засади «законність», нагадаємо, зводиться до того, що для владних суб’єктів 
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встановлюється обов’язок неухильно дотримуватися положень Конституції України, 
КПК України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, вимог інших актів законодавства, тоді як «правова визначеність» 
вносить роз’яснення у процес застосовування кримінального процесуального законо-
давства, а саме надання переваги положенням вищих норм права.

Що ж до принципу «захист від свавілля», то щодо взаємодії прокурора та слідчого суд-
ді заслуговують на увагу такі висновки: під час і після прийняття судового рішення щодо 
обмеження волі особі не була гарантована можливість захищати себе в суді особисто та/
або через захисника, крім того, не забезпечене право на апеляцію (п. 178, 239, 240 «Нечи-
порук і Йонкало проти України» [20]); тримання під вартою було визнано недійсним, 
оскільки зацікавлену сторону не було належним чином повідомлено про час і місце вирі-
шення цього питання (п. 129 «Худойоров проти Росії» [21]); влада не повідомила про взят-
тя під варту протягом встановленого законом строку: знадобилося 3 дні замість 24 годин 
(§ 79 «Воскуіл проти Нідерландів» [15, с. 10]; свавілля може бути тоді, коли з боку влади 
має місце зловживання довірою або обман (п. 191-195 «Джеймс, Велш та Ли проти Сполу-
ченого Королівства», п. 68-74 «Сааді проти Сполученого Королівства» [16, с. 9]).

Тобто згідно з уже даними роз’ясненням ЄСПЛ суб’єкти, уповноважені вирішува-
ти питання про обмеження прав і свобод, повинні обов’язково забезпечувати іншим 
учасникам цієї процедури можливість реалізувати свої процесуальні права. Тому 
якщо у кримінальному процесі України основними суб’єктами вирішення питан-
ня про обмеження прав і свобод під час досудового розслідування є слідчий суддя 
і прокурор, то основоположним правилом їхньої взаємодії має стати те, що зазначені 
суб’єкти повинні забезпечувати іншим учасникам можливість реалізувати свої про-
цесуальні права. З нов-таки, цей принцип не ототожнюється з засадою кримінального 
провадження «забезпечення права на захист», закріпленою ст. 20 КПК України, і та-
кож гарантує можливість реалізувати свої процесуальні права. Адже відмінність між 
ними полягає у тому, що засада «забезпечення права на захист» на стадії досудового 
розслідування стосується лише підозрюваного, тоді як «захист від свавілля» стосуєть-
ся кожної особи, права і свободи якої обмежуються під час досудового розслідування.

У свою чергу, сутність принципу «співмірність», або, як його ще називає ЄСПЛ 
у своїх рішеннях, «пропорційність», зводиться до того, що: не перевірено, чи могли 
бути застосовані менш суворі заходи, аніж тримання під вартою (п. 28 «Хайрєдінов 
проти України» [21]); ані складність справи, ані суворість покарання, що могло бути 
призначено в разі засудження, тобто ті обставини, на які посилалися при прийняті 
рішення про взяття під варту, не були причинами, на підставі яких можливо стверджу-
вати про подальше переховування особи. Більш того, немає жодних підстав вважати, 
що особа могла перешкоджати кримінальному правосуддю (п. 39 «Амбрушкевич про-
ти Польщі» [22]); арешт заявника не можна вважати заходом, пропорційним такій меті, 
як забезпечення належного проведення розслідування («Ладент проти Польщі» [23]); 
необхідно дотримуватися рівноваги між важливістю забезпечити негайне виконання 
зобов’язання та важливістю права на свободу в демократичному суспільстві (п. 70 «Са-
аді проти Сполученого Королівства» [15, с. 14]); тримання під вартою має бути пропо-
рційним заходом для досягнення мети (п. 55-56 «Ладент проти Польщі» [23]).

Тобто сутність принципу «співмірність» полягає у тому, що суб’єкти, котрі вирі-
шують питання про обмеження прав і свобод, мають обов’язково зіставляти наслідки 
обмеження прав з підставами і метою проведення/прийняття відповідної процесу-
альної дії/рішення. Під час взаємодії прокурора і слідчого судді це безпосередньо 
проявляється у тому, що в ході перевірки законності й обґрунтованості дії чи рішення 
суб’єкта розслідування прокурор і слідчий суддя з’ясовують пропорційність підстав 
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і мети проведення/прийняття відповідної дії/рішення суб’єкта розслідування з на-
слідками обмеження прав і свобод.

Враховуючи, що принципи «правова визначеність», «захист від свавілля», «співмір-
ність» стосуються тримання під вартою, крім того, проявляються під час взаємодії 
прокурора та слідчого судді, від яких, відповідно, можна вимагати лише те, що пря-
мо передбачено на законодавчому рівні, доцільно сформувати висновок, що у КПК 
України має бути така норма: «Стаття 12-1. Захист від свавілля. Будь-яке обмеження 
волі й особистої свободи, продовження цього є винятковим заходом, що застосовується 
щонайменше за такими критеріями: є достатньо зрозумілим у застосуванні, має чіткі 
строки дії, гарантує особі реалізацію всіх її прав, свобод і законних інтересів, засто-
совується виключно на підставі рішення суду (слідчого судді) за винятком випадків, 
прямо передбачених цим Кодексом, містить посилання на причини, підстави і мету 
такого обмеження, відповідає поведінці особи та наявним обставинам провадження».
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Стаття присвячена аналізу процедури застосування до особи запобіжних заходів 
у кримінальному провадженні та способам вдосконалення такої процедури. Автор 
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аналізує положення Кримінального процесуального кодексу в частині обґрунтування 
підстав та умов застосування запобіжних заходів, а також щодо виділення обставин, 
які повинен врахувати слідчий суддя або суд при обранні до особи запобіжного захо-
ду у кримінальному провадженні. Автор робить висновок, що доволі часто рішення 
про обрання запобіжних заходів не містять достатнього обґрунтування, а тому система 
застосування запобіжних заходів потребує вдосконалення. Одним зі способів рефор-
мування цієї системи є застосування інструментів для оцінки ризиків у кримінально-
му провадженні. Відсутність сталої практики щодо підстав застосування до особи за-
побіжних заходів притаманна багатьом країнам світу, і в деяких із цих країн почали 
застосовувати інструменти для оцінки ризиків. Як приклад автор наводить системи 
визначення ризиків: OxRec, за допомогою якої визначається ймовірність вчинення осо-
бою нового кримінального правопорушення, та систему, розроблену Фондом Лори та 
Джона Арнольда, за допомогою якої визначається ступінь ризику вчинення особою 
нового кримінального правопорушення чи ризику переховування під досудового роз-
слідування. За допомогою таких систем можна автоматизувати процес визначення ри-
зиків і виключити суб’єктивізм суддів при обранні до особи запобіжних заходів. Проте 
зазначається, що такі системи не можна вважати панацеєю, адже їм притаманні і деякі 
недоліки (наприклад, відсутність індивідуалізованого підходу до особи, щодо якої ви-
рішується питання про застосування запобіжного заходу). За умови якісного відбору 
факторів, котрі можуть бути включені до такої системи, інструменти для оцінки ризи-
ків можливо запровадити і в українському кримінальному процесі.

Ключові слова: ризики, інструмент для оцінки ризиків, запобіжні заходи, триман-
ня під вартою.

APPLICATION OF RISK ASSESSMENT TOOLS (RAI) FOR REASONING 
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Torbas Oleksandr Oleksandrovich,
Candidate of Law Sciences,
Associate Professor of Department of 
Criminal Procedure
(National University “Odesa Law 
Academy”, Odesa, Ukraine)

Article is devoted to the analysis of the procedure of application to a person measures of 
restraint in criminal proceedings and ways of improving such procedure. In the article author 
analyzes the provisions of the Criminal Procedure Code as part of justification for grounds and 
conditions of application of measures of restraint, as well as on the allocation of circumstances 
which should be taken into account by the investigating judge or the court during the appli-
cation of such measure in criminal proceeding. Author concludes that nowadays quite often 
decisions on application of measures of restraint do not contain sufficient justification, and 
therefore system of application of measures of restraint needs to be improved. One of the ways 
of reforming this system is the usage of risk assessment tools in criminal proceedings. In the 
article author notes that the lack of a consistent practice regarding the grounds for the usage of 
measures of restraint is inherent in many other countries, and in some of these countries, they 
began to apply risk assessment tools. As an example, the author presents such risk assessment 
tools: OxRec, which identifies the probability of a person committing a new criminal offense, 
and a system developed by Laura and John Arnold Foundation, which determines the degree 
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of risk of committing a person new criminal offense or the risk of hiding from pre-trial inves-
tigation. With such systems, it is possible to automate the process of identifying risks and to 
exclude the subjectivity of judges when persons are selected for measures of restraint. Howev-
er, article also states that such systems cannot be considered a panacea, because they are also 
inherent in some of the disadvantages (for example, the lack of an individualized approach to 
the person regarding whom the issue of the application of measures of restraint is decided). At 
the same time, subject to a qualitative selection of factors that may be included in such a system, 
risk assessment tools may also be introduced in the Ukrainian criminal procedure.

Key words: risks, risk assessment tools, measures of restraint, detention.

Вступ. Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) до ос-
новних завдань кримінального провадження належить, поміж іншого, захист особи, су-
спільства та держави від кримінальних правопорушень. Очевидно, що реалізація цього 
завдання можлива лише шляхом застосування специфічних процедур, не притаманних 
іншим галузям права. Заходи процесуального примусу у кримінальному провадженні 
обмежують ключові права та свободи людини і громадянина. Тому умови та порядок їх 
застосування завжди лишатимуться в центрі багатьох наукових досліджень. Поряд із цим 
багато теоретичних і практичних питань із приводу обрання до осіб заходів забезпечен-
ня кримінального провадження (особливо запобіжних заходів) досі потребують доктри-
нального вирішення. Більше того, деякі проблеми взагалі комплексно не досліджені, що 
негативно впливає на практику правозастосування відповідних положень кримінально-
го процесуального законодавства. І одним із таких питань є суддівський розсуд як ключо-
вий фактор у вирішенні питання щодо обрання до особи запобіжного заходу.

Основний зміст роботи. Насамперед необхідно встановити, з якою саме метою за-
стосовуються запобіжні заходи. Відповідно до ст. 177 КПК метою застосування запобіж-
ного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на 
нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від 
органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити 
будь-яку з речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин 
кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого 
підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному про-
вадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити 
інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, 
у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є 
наявність обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушен-
ня, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, 
що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені части-
ною першою цієї статті. Законодавець не уточнює, що саме має розумітися під «достат-
ністю підстав». На думку В.О. Рибалко, під достатністю підстави розуміється її повнота, 
обсяг фактичних даних, які її становлять. Підстави застосування запобіжного заходу 
будуть достатніми тоді, коли фактичні дані, що її складають, дозволять слідчому судді, 
суду на основі закону та внутрішнього переконання зробити висновок про необхідність 
обрання запобіжного заходу. Питання про достатність підстав повинно вирішуватися 
у кожному конкретному випадку з урахуванням наявних фактичних даних [1, c. 152].

У ст. 177 КПК законодавець також вводить таке поняття, як «ризик», визначаючи, 
що саме наявність ризиків та обґрунтованої підозри є необхідними підставами для 
обрання до особи будь-якого запобіжного заходу. Слід нагадати, що відповідно до 
ч. 3 ст. 132 КПК в Україні діє презумпція незастосування заходів забезпечення кримі-
нального провадження, тому в кожному окремому випадку сторона обвинувачення 
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повинна довести наявність обґрунтованої підозри та наявність ризиків, і на підставі 
відповідних доказів слідчий суддя або суд повинні зробити висновок про необхід-
ність застосування запобіжних заходів поза розумним сумнівом.

Якщо аналізувати перелік ризиків, зазначений у ст. 177 КПК, то можна дійти вис-
новку, що він повно охоплює перелік обставин, які можуть негативно вплинути на хід 
досудового розслідування та судового розгляду. Наприклад, Д. Макбрайд, проаналі-
зувавши практику ЄСПЛ, вказав, що до таких ризиків мають належати: 1) ризик пе-
реховування; 2) ризик перешкоджання здійсненню правосуддя; 3) ризик вчинення 
нових злочинів; 4) загроза громадському порядку та захист утримуваного під вартою 
[2, c. 91-104]. А. Бущенко відносить до ризиків, які можуть виправдати тримання осо-
би під вартою: 1) тяжкість обвинувачення; 2) ризик втечі обвинуваченого; 3) ризик 
знищення доказів; 4) ризик повторення злочину; 5) захист громадського порядку; 
6) безпеку обвинуваченого [3, c. 239-268]. У цьому разі сумнівною виглядає позиція 
науковців лише щодо такого ризику, як забезпечення безпеки обвинуваченого, адже 
метою застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні є саме за-
безпечення дієвості досудового розслідування та судового розгляду. Відповідно, за-
безпечення безпеки осіб у кримінальному провадженні (в т. ч. обвинуваченого) від-
бувається в рамках інших процесуальних інститутів відповідно до Законів України 
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та 
«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Також слід зазначити, що у ст. 178 КПК законодавець подає перелік обставин, які 
враховуються слідчим суддею та судом при застосуванні запобіжних заходів, до яких, 
наприклад, належать вік і стан здоров’я підозрюваного, міцність його соціальних 
зв’язків, репутація, майновий стан тощо. Формулювання ст. 178 КПК дає змогу зроби-
ти висновок, що врахування таких обставин є не правом, а обов’язком слідчого судді 
або суду та має відбуватися у будь-якому разі при поданні учасниками кримінально-
го провадженні доказів, які на ці обставини вказують.

Таким чином, всі обставини, котрі повинен врахувати слідчий суддя або суд при 
обранні до особи будь-якого запобіжного заходу, можна поділити на три групи:

1) обґрунтованість підозри у вчиненні злочину відповідної тяжкості;
2) наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК;
3) наявність інших обставин (ст. 178 КПК).
Очевидно, що, закріпивши такі положення в КПК, законодавець надав слідчому 

судді або суду достатньо підстав для обрання чи відмови в обранні запобіжних захо-
дів щодо підозрюваного чи обвинуваченого. Проте практика свідчить, що рішення 
про обрання запобіжних заходів інколи важко проаналізувати з погляду їх обґрунто-
ваності відповідно до тих підстав, які передбачені в КПК.

Дійсно, оцінка доказів, ризиків та обставин у будь-якому кримінальному про-
вадженні залежить саме від суддівського розсуду, адже в ст. 94 КПК вказано, що оцін-
ка будь-яких доказів має відбуватися за внутрішнім переконанням уповноваженої на 
те особи. Проте чи можна стверджувати, що внутрішнє переконання судді завжди ба-
зується на об’єктивних факторах, і сам суддя ніколи не допускає суб’єктивізму у влас-
них судженнях? Судді – це також люди, а тому їм властиві емоції, що може тягнути 
за собою упередження у різних його проявах. Дійсно, законодавцем передбачений 
інститут оскарження окремих процесуальних рішень, у т. ч. і щодо обрання до особи 
деяких запобіжних заходів. Проте, по-перше, не всі рішення слідчого судді або суду 
можуть бути оскаржені до суду апеляційної інстанції, а по-друге – судді суду апеля-
ційної інстанції також оцінюватимуть докази та інші обставини на основі внутріш-
нього переконання, що також може призвести до винесення неправосудних рішень.
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Дослідження показують, що практика застосування запобіжних заходів суттєво від-
різняється від тих положень, які вказані в кримінальному процесуальному законо-
давстві. Як приклад можна навести застосування ст. 178 КПК. Як вже було зазначено, 
слідчий суддя та суд зобов’язані враховувати вказані обставини, якщо сторони пода-
ють відповідні докази. Проте, як показує дослідження [4], найбільше значення при 
обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою мають такі обставини:

– раніше судимий;
– наявність роботи або постійного доходу;
– міцність соціальних зв’язків;
– наявність місця проживання. Інші обставини слідчими суддями майже не дослід-

жуються.
Також яскравим прикладом є визначення розміру застави як альтернативи запо-

біжного заходу. Відповідно до ст. 182 КПК розмір застави насамперед залежить від 
тяжкості злочину, в якому підозрюється чи обвинувачується особа. Також слідчий 
суддя або суд мають врахувати обставини кримінального правопорушення, май-
новий і сімейний стан підозрюваного, обвинуваченого, інші дані про його особу та 
ризики, передбачені ст. 177 КПК (ч. 4 ст. 182 КПК). Проте, як показало дослідження 
[5], одним із ключових факторів, що впливає на визначення розміру застави, є розмір 
матеріальної шкоди. Чим тяжчий злочин, у якому підозрюється особа, тим більший 
розмір застави відповідатиме розміру матеріальної шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням. Очевидно, це пояснюється можливість виходити за максимальні 
межі розміру застави, передбачені законодавцем, щодо тяжких чи особливо тяжких 
злочинів. Проте ключовим висновком буде те, що слідчі судді здебільшого передусім 
враховують розмір матеріальної шкоди як обґрунтування розміру застави та майже 
не враховують обставини, передбачені ст. 178 КПК, хоча насправді має бути навпаки.

Тобто можна констатувати, що не у всіх випадках обрання до особи запобіжних 
заходів судді враховують обставини, зазначені в КПК, або надають таким обставинам 
більшого чи меншого значення всупереч позиції законодавця. Як вже було зазначе-
но, суддям складно уникнути суб’єктивізму у винесенні процесуальних рішень, у т. ч. 
і при обранні до особи запобіжних заходів. Проте така проблема стосується не лише 
України і відома в усьому світі.

Так, активно ведуться дискусії про роль суддівського розсуду при обранні запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою у США. Як приклад можна навести 
цитату судді Верховного Суду Нью-Йорка: «Інколи, коли ти просто сидиш і дивишся 
на підзахисного, у тебе з’являється відчуття, що він буде переховуватися від слідства» 
[6, c. 326]. Очевидно, що така позиція судді є незаконною, адже вона не базується на 
доказах. Проте власне така ситуація не є чимось новим для правової системи США. 
Безліч досліджень вказали, наприклад, на такий фактор, як расова належність, що 
суттєво впливала на визначення розміру застави [6-10]. Тому за кордоном вже віднос-
но давно ведуться дослідження щодо вдосконалення системи обґрунтування ризи-
ків при обранні запобіжних заходів, визначення покарання та при вирішенні питань 
щодо дострокового звільнення особи від відбування покарання. Одним із можливих 
способів вдосконалення цієї системи називають можливість застосування інструмен-
тів для оцінки ризиків (Risk assessment instrument).

Історично інструменти для оцінки ризиків (далі – ІОР) вперше були запроваджені 
у сфері страхування. Актуарна наука – обрахування й управління ризиками та непев-
ностями – виникла як спосіб збільшення прибутку та мінімізації ризиків для комер-
ційних підприємств [11]. Із часом такий підхід до статистичного обрахунку та пла-
нування ризиків набув великого значення в економіці та соціальних сферах життя. 



427

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

Тому таку методику було адаптовано для потреб кримінального судочинства при об-
рахунку ризиків і нині активно використовують у США, Канаді, Аргентині, Великій 
Британії, деяких країнах Європи тощо.

В основу будь-якого ІОР покладено аналіз статистичної інформації, який вказує на 
наявність або відсутність тих чи інших ризиків. Відповідно, обсяг статистичної інфор-
мації, способи її отримання й обробки, оцінка факторів залежить від тих завдань, які 
покладаються на ІОР, а також від осіб, котрі розробити відповідні інструменти.

Власне прикладів ІОР існує дуже багато. Проте для розуміння сутності такої систе-
ми буде достатньо навести лише декілька прикладів.

Наприклад, Оксфордський інструмент для оцінки ризиків рецидивізму (Oxford 
Risk Recidivism Tool – OxRec) [12; 13] було розроблено саме для встановлення ймовір-
ності вчинення злочинцем нових злочинів. OxRec дозволив встановити групу «висо-
кого ризику», 60% якої вчинили новий злочин протягом 2 років, групу «середнього 
ризику», 30% якої вчинили новий злочин протягом 2 років, та групу «низького ри-
зику» (менше 10% осіб вчинили новий злочин за 2 роки). До факторів, що наповню-
ються OxRec, належать: стать, відсутність працевлаштування до ув’язнення, вік, ста-
тус не-іммігранта, попередні ув’язнення за короткий період часу, попередні злочини, 
кількість років навчання тощо.

Проте в межах нашого дослідження більший інтерес викликають ІОР, які вказу-
ють на можливість (чи неможливість) застосувати до особи запобіжний захід. Зага-
лом система обрання до особи запобіжних заходів у всьому світі має низку недоліків. 
Наприклад, у США при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
підозрюваному майже завжди встановлюють розмір застави як альтернативний запо-
біжний захід. Тому нині у США склалася ситуація, коли більш заможні підозрювані 
фактично уникають будь-яких обмежень у зв’язку зі вчиненими ними навіть тяжки-
ми злочинами, тоді як інші особи повинні триматися під вартою навіть за незначні 
правопорушення. Така система піддається нещадній критиці науковцями, суддями, 
чиновниками [6; 9; 14-16]. Тому у США активно на різних рівнях запроваджують ІОР 
саме для уникнення несправедливості під час здійснення кримінального проваджен-
ня, а також уникнення суб’єктивізму при винесенні суддями відповідних процесу-
альних рішень.

Якщо розглядати приклади ІОР при обранні запобіжних заходів, то необхідно зга-
дати ІОР, розроблену Фондом Лори та Джона Арнольда («Arnold Foundation») [17]. 
Розробники цього інструменту пропонують виділяти 9 факторів для встановлення 
ризиків щодо того, чи буде особа переховуватися (БП), чи вчинить новий злочин 
(ВНЗ), новий насильницький злочин (ВННЗ), і пропонують таку таблицю.

№ Фактор ризику БП ВНЗ ВННЗ
1 Вік, коли особу було заарештовано х
2 Тяжкість злочину х

2А Тяжкість злочину та вік (до 20 років) х
3 Інші злочини на момент розслідування х х х
4 Попередні обвинувачення за проступки х
5 Попередні обвинувачення за злочини х

5А Попередні обвинувачення (злочини або проступки) х х
6 Попередні обвинувачення за насильницькі злочини х х
7 Попередні ухилення від слідства за останні 2 роки х х
8 Попередні ухилення від слідства (понад 2 років) х
9 Попередні ув’язнення х
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Відповідно, кожному фактору надається певна кількість балів. Після підсумо-
вування всіх балів визначається ступінь ризику – чим більше балів, тим більшим 
є ризик.

Є й інші ІОР. Деякі з них базуються лише на статистичній інформації, яка містить-
ся у правоохоронних органів, деякі включають елементи інтерв’ювання з особою, 
щодо котрої проводиться оцінка. Деякі ІОР створені на комерційній основі, а тому 
доступ до них платний. Але власне суть таких інструментів лишається незмінною – 
аналізуються певні об’єктивні фактори за певними об’єктивними критеріями, внас-
лідок чого формується висновок про наявність чи відсутність ризику (або ступінь 
такого ризику).

Висновки. Чи можна назвати таку систему обрахунку ризиків ідеальною? Звичай-
но, не можна. Навіть у США ІОР постійно піддаються нещадній (проте, зазвичай, об-
ґрунтованій) критиці (наприклад, те, що ІОР не забезпечує індивідуалізований підхід 
до кожного підозрюваного чи обвинуваченого) [18]. Велика кількість американських 
практиків вороже ставляться до ІОР як до інструменту, що обмежує суддівську дис-
крецію [19]. Саме тому в США ІОР є лише допоміжною системою у вирішенні питань 
під час здійснення кримінального провадження, а практика ігнорування результатів 
аналізу ІОР є більш ніж прийнятною [20].

Проте і плюси ІОР також безсумнівні. Використання чітких критеріїв для обґрун-
тування наявності ризиків чи визначення розміру застави у кримінальному про-
вадженні дозволить суттєво зменшити кількість неправомірних судових рішень. 
ІОР дасть змогу прогнозувати ймовірність обрання до особи запобіжного заходу 
ще задовго до судового засідання, що дозволить краще підготуватися до обґрунту-
вання власної позиції в суді як стороні обвинувачення, так і стороні захисту. Крім 
того, ІОР розвантажить судову систему, надаючи зручний і легкодоступний спосіб 
обґрунтування необхідності застосування запобіжних заходів.

Чи можливе запровадження ІОР в Україні? Очевидно, що можливе. Нині Укра-
їна активно проводить велику кількість реформ, у т. ч. і реформи у кримінально-
му процесі. Відкритість до нових інститутів і механізмів, а також відносна попу-
лярність ІОР у світі дозволить швидко опрацювати та запровадити національні 
аналоги ІОР, які дадуть можливість вирішувати низку важливих питань як при 
обранні запобіжних заходів чи визначенні розміру покарання, так і у вирішен-
ні інших питань. Очевидно, що суддівський розсуд у будь-якому разі має лиша-
тися ключовим фактором винесення судових рішень. Проте ІОР як допоміжний 
(необов’язковий) механізм допоможе вирішити низку проблем, наявних у кримі-
нальному процесі України.
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У статті здійснено оцінку стану теоретико-прикладних досліджень виявлення 
і розслідування збуту та розповсюдження порнографічних предметів мережею Ін-
тернет. На підставі запропонованої автором класифікації особливий акцент у дослі-
дженні зроблено на здобутках вітчизняних науковців у галузі криміналістики, опе-
ративно-розшукової діяльності, у т. ч. з питань протидії окремим видам злочинів, 
що вчиняються із застосуванням інформаційних технологій у мережі Інтернет. Кон-
статовано наявність ґрунтовних наукових розробок із проблем протидії злочинам 
проти суспільної моралі, моральності у сфері статевих стосунків, запобігання сексу-
альній експлуатації та злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством. Водночас 
акцентовано увагу на відсутності або ж фрагментарності розгляду питань, пов’яза-
них з особливостями виявлення, документування, розслідування фактів збуту та роз-
повсюдження порнографічних предметів саме мережею Інтернет. З урахуванням ви-
кладеного констатовано, що стан наукової розробленості теоретико-прикладних та 
організаційно-тактичних основ виявлення і розслідування збуту та розповсюдження 
порнографічних предметів мережею Інтернет не є ефективним у зв’язку з відсутніс-
тю в Україні спеціальних, комплексних наукових досліджень. Враховуючи значне 
поширення в Україні таких злочинів, визнаємо необхідність проведення комплек-
сного монографічного наукового дослідження за обраною темою з метою розв’язан-
ня вказаних питань. На підставі системного аналізу статистичних даних Національ-
ної поліції України, Генеральної прокуратури України, судових вироків, матеріалів 
кримінальних проваджень аргументовано доцільність комплексної наукової розроб-
ки теоретико-прикладних аспектів виявлення та розслідування цього злочину та ви-
значено напрями такої розробки.

Ключові слова: порнографія, порнографічні предмети, Інтернет, злочини проти 
моральності, сексуальна експлуатація, збут, розповсюдження, кіберпростір.
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The article assesses the state of theoretical and applied researches on the detection and 
investigation of the sale and distribution of pornographic items by the Internet. On the basis 
of the classification proposed by the author, the special emphasis in the study focuses on 
the achievements of domestic scientists in the field of criminalistics, operative and investi-
gative activities, including on counteraction to certain types of crimes committed with the 
use of information technology in the Internet. The existence of solid scientific research on 
the problems of combating crimes against public morality, morality in the field of sexual 
relations, prevention of sexual exploitation and crimes related to sexual violence was stat-
ed. At the same time, attention is focused on the lack or fragmentation of the consideration 
of issues related to the peculiarities of the detection, documentation, investigation of sales 
and distribution of pornographic objects by the Internet. Taking into account the above, we 
state that the state of scientific development of theoretical and applied and organizational 
and tactical foundations for detecting and investigating the distribution and distribution of 
pornographic objects by the Internet is ineffective in the absence of special, comprehensive 
scientific research in Ukraine. Taking into account the widespread spread of such crimes in 
Ukraine, it became necessary to carry out a comprehensive monographic research on the 
topic chosen by us in order to solve these issues. Based on the systematic analysis of statis-
tical data of the National Police of Ukraine, the Office of the Prosecutor General of Ukraine, 
criminal proceedings, the expediency of comprehensive scientific development of the theo-
retical and applied aspects of detection and investigation of this crime has been substantiat-
ed, and the directions of such development have been determined.

Key words: pornography, pornographic items, Internet, crimes against morality, sexual 
exploitation, sale, distribution, cyberspace.

Постановка проблеми. Згідно з Єдиним звітом про вчинення кримінальних 
правопорушень Генеральної прокуратури України у 2013 р. до ЄРДР було внесено 
1 021 факт ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предме-
тів, у 2014 р. – 1 148, у 2015 – 1 022, у 2016 – 4 740, у 2017 – 12 036, або загалом 19 967 зло-
чинів. Тобто питома вага фактів ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження 
порнографічних предметів зростає щороку. Проте з обвинувальними актами до суду 
у 2013 р. направлено кримінальні провадження лише щодо 619 кримінальних пра-
вопорушень (або 60,6% від зареєстрованих), у 2014 – 674 (58,7%), у 2015 – 707 (69,2%), 
у 2016 – 2 124 (44,8%), у 2017 – 7 600 (63,1%), що загалом становить 11 724 злочини, або 
66% від усіх зареєстрованих [1]. До 2017 р. включно статистична інформація про зло-
чини проти громадського порядку та моральності виокремлювалася та надавалася 
лише сукупністю ст. 293-304 КК України, тому відомості про надходження й розгляд 
проваджень за ст. 301 КК України відсутні. Однак маємо констатувати занизький 
стан розгляду судами таких проваджень, оскільки суттєвим недоліком для аналізу 
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проблемних питань злочинів цієї сфери протягом тривалого часу була відсутність 
у кримінальному судочинстві офіційної статистики, диференційованої щодо випад-
ків вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за ст. 301 КК України. Загалом є 
чимало проблем, пов’язаних із притягненням осіб до кримінальної відповідальності 
за вчинення злочинів у сфері збуту та розповсюдження порнографічної продукції ме-
режею Інтернет, що зумовлені недосконалістю чинного законодавства та складністю 
доведення винуватості осіб, котрі вчиняють злочини у вказаній сфері, недостатнім 
рівнем обізнаності слідчих та оперативників зі специфікою документування проти-
правної діяльності злочинів цієї категорії.

Аналіз останніх публікацій. У фаховій правничій літературі спостерігається висо-
ка наукова зацікавленість і наявний вагомий доробок вітчизняних і зарубіжних вче-
них із проблем, безпосередньо присвячених або ж пов’язаних із протидією збуту та 
розповсюдженню порнографічних предметів, що становлять теоретичне підґрунтя 
нашого дослідження. Йдеться, зокрема, про наукові студії Ю.М. Антоняна, І.О. Бан-
дурки, М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, С.І. Бушміна, В.А. Верещагіна, 
В.В. Вітвіцької, М.В. Гусарової, С.Ф. Денисова, О.М. Джужі, В.Н. Додонова, О.О. Ду-
дорова, М.А. Ісаєва, О.С. Капінуса, Л.Г. Козлюк, С.А. Кондраніна, В.О. Малярової, 
А.В. Польшикова, О.П. Рябчинської, О.О. Соловей, В.В. Сташиса, А.Ф. Степанюка, 
І.Г. Сугакова, В.Я. Тація, Д.В. Шмикова, Dulan F. Barber, Murray S. Davis, E. Donnerstein, 
D. Linz, Neil M. Malamuth, S. Penrod та багатьох інших.

Водночас маємо констатувати, що наукові розробки переважної більшості вказаних 
та інших вчених не містять або ж висвітлюють лише фрагментарно питання збуту 
і розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтернет, що сьогодні викли-
кає труднощі у слідчій і судовій практиці та вимагає не лише юридичних, а й спеці-
альних знань. Серед об’єктивних причин такого становища те, що здебільшого такі 
роботи були виконані за інших правових, історичних, економічних і соціокультурних 
реалій і не відповідають сучасним вимогам щодо ефективного виявлення та розсліду-
вання фактів збуту та розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтернет.

Окреслена ситуація свідчить про необхідність розробки сучасних та удосконален-
ня наявних механізмів протидії таким злочинам, передусім фахових комплексних мо-
нографічних досліджень з актуальних питань їх виявлення та розслідування опера-
тивними та слідчими підрозділами Національної поліції України.

Формулювання цілей. Метою статті є визначення пріоритетних напрямів науко-
вих досліджень із питань виявлення та розслідування збуту та розповсюдження пор-
нографічних предметів мережею Інтернет. Розв’язання поставленої мети зумовлює 
вирішення таких завдань: 1) проаналізувати наявні наукові дослідження з проблем-
них питань протидії збуту та розповсюдженню порнографічних предметів; 2) здійс-
нити спробу систематизації та класифікації наукових здобутків вітчизняних вчених 
щодо виявлення та розслідування цих злочинів; 3) визначити пріоритетні напрями 
наукового забезпечення прикладних аспектів діяльності оперативних і слідчих під-
розділів Національної поліції України з виявлення та розслідування збуту й розпов-
сюдження порнографічних предметів мережею Інтернет.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз фахової юридичної літератури 
з цього питання засвідчив, що в Україні проблемним аспектам протидії збуту і роз-
повсюдженню порнографічних предметів приділялася і приділяється увага вітчиз-
няних науковців, але здебільшого в адміністративній, кримінально-правовій і кримі-
нологічній площині. Маємо констатувати, що такі дослідження на монографічному 
рівні проводилися у контексті наукових розробок проблем протидії злочинам проти 
громадського порядку та моральності загалом, а також студіювалися вченими з тем, 
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пов’язаних із протидією злочинам проти волі, честі та гідності, статевої свободи та 
статевої недоторканності особи (Бандурка І.О. Злочини проти моральності у сфері 
статевих стосунків, 2012; Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини про-
ти громадської моралі (ст. 210, 211, 211 (1) КК України), 1996; Джужа А.О. Криміналь-
но-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої недоторка-
ності дитини, 2013; Джужа О.М. Запобігання злочинам, що пов’язані із сексуальним 
насильством, 2009; Кузнецов В.В. Кримінально-правова охорона громадського поряд-
ку та моральності в українському вимірі, 2012; Кучанська Л.С. Поняття та система зло-
чинів проти моральності у кримінальному праві України, 2007; Ландіна А.В. Кримі-
нально-правова охорона моральності в Україні, 2005; Новицька Н.Б. Захист суспільної 
моралі в умовах інформаційної трансформації суспільства, 2016; Орлеан А.М. Кри-
мінально-правове забезпечення в Україні охорони людини від експлуатації, 2014; Ре-
пецький С.П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони, 2010; 
Рябчинська О.П. Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, 
що пропагують культ насильства і жорстокості, 2002; Сердюк П.П. Кримінологічні та 
кримінально-правові проблеми ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, 
що пропагують культ насильства і жорстокості, 2005; Соловей О.О. Кримінологічна 
характеристика та запобігання дитячій порнографії в Україні, 2012).

Методологічну основу нашого дослідження складають також праці вітчизняних 
науковців із питань оперативно-розшукової протидії та криміналістичної методи-
ки розслідування торгівлі людьми та пов’язаних із нею злочинів, зокрема роботи 
І.А. Грабазія (Оперативна розробка організованих груп, які займаються торгівлею 
людьми, 2012), О.М. Ємець (Протидія оперативними підрозділами МВС України тор-
гівлі людьми, вчиненої організованою групою: криміналістичний та оперативно-роз-
шуковий аспекти, 2011), О.Л. Журби (Використання матеріалів оперативно-розшу-
кової діяльності для порушення кримінальних справ про торгівлю людьми, 2011), 
Д.Г. Казначеєва (Організація і тактика попередження та розкриття злочинів, пов’яза-
них з торгівлею людьми, 2007), В.В. Максимова (Протидія торгівлі людьми засобами 
оперативно-розшукової діяльності, 2007), Ю.С. Нагачевської (Протидія оперативни-
ми підрозділами боротьби з торгівлею людьми міністерства внутрішніх справ Укра-
їни торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації, 2012), В.В. Пясковського (Ме-
тодика розслідування торгівлі людьми, 2004), Д.Б. Санакоєва (Розслідування торгівлі 
людьми, вчиненої організованими групами, 2009), Є.Д. Скулиша (Організаційно-пра-
вові основи взаємодії державних органів України у сфері протидії торгівлі людьми, 
2009), В.С. Філашкіна (Криміналістичне забезпечення розслідування торгівлі людьми 
(міжнародне співробітництво), 2012) та ін. Вказані дослідження мають значення для 
розробки ефективних заходів із виявлення та розслідування збуту й розповсюдження 
порнографічних предметів мережею Інтернет, адже торгівля людьми вчиняється, зо-
крема, з метою експлуатації людини, під якою законодавець розуміє, серед іншого, всі 
форми сексуальної експлуатації, а також використання в порнобізнесі.

Саме тому, з огляду на предмет нашого дослідження, а також з урахуванням наяв-
ності значної кількості наукових здобутків вчених і практиків, присвячених кримі-
нально-правовим аспектам протидії цим злочинам, першочергової уваги й аналізу 
потребують наукові розвідки фахівців із криміналістики, оперативно-розшукової ді-
яльності, у т. ч. з питань протидії окремим видам злочинів, що вчиняються із застосу-
ванням інформаційних технологій у мережі Інтернет.

Так, серед наукових досліджень у галузі криміналістики однією з перших у неза-
лежній Україні, пов’язаних саме з розслідуванням фактів розповсюдження порно-
графічних предметів, є дисертація С.В. Хільченка «Криміналістичне забезпечення 
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розкриття і розслідування злочинної діяльності у сфері поширення порнографічних 
предметів» (Київ, 2004) і виданий на її основі навчальний посібник «Методика розслі-
дування поширення порнографічних предметів» (Київ, 2008) [2; 3].

У своєму дослідженні автор здійснив спробу побудови моделі злочинної діяльності 
у сфері поширення порнографічних предметів із використанням методу криміна-
лістичного моделювання, виокремивши фази злочинної діяльності від формування 
злочинного умислу до реалізації злочинного замислу [2, с. 8-9].

Аналіз вказаної роботи засвідчив, що з огляду на період підготовки дослідження, 
проблемні питання, пов’язані з виявленням і розслідуванням фактів збуту та розповсю-
дження порнографічних предметів саме мережею Інтернет, автором не розглядалися. 
Це пов’язано з тим, що до предметів цього злочину ним віднесено: 1) порнографічні 
тексти; 2) порнографічні фотовироби; 3) порнографічні зображення; 4) порногра-
фічні вироби; 5) порнографічні знаряддя, сувеніри та побутові предмети; 6) пор-
нографічну кіновідеопродукцію; 7) порнографічні звукозаписи; 8) порнографічні 
комбіновані вироби та збірки матеріалів [2, с. 9]. Відповідно, вченим була розробле-
на методика розслідування цього злочину у межах механізму його вчинення, з ураху-
ванням вказаного предмету, наявної практики протидії та вимог КПК України 1960 р. 
Тобто робота, маючи вагоме теоретичне і наукове значення, із розвитком сучасних ін-
формаційних технологій обробки, зберігання та поширення (збуту, розповсюдження) 
інформації, а також із прийняттям КПК України 2012 р. втратила свою актуальність.

Результатом колективних наукових розвідок харківських криміналістів і фахівців 
у сфері оперативно-розшукової діяльності став підготовлений ними науково-практич-
ний посібник «Боротьба з порнографією: криміналістичні та оперативно-розшукові 
аспекти» (Харків, 2010), у якому були розглянуті специфічні та проблемні питання, що 
виникали під час розкриття та розслідування злочину, передбаченого ст. 301 КК Украї-
ни, а також запропоновано відповідні рекомендації щодо ефективного здійснення опе-
ративно-розшукової діяльності та досудового розслідування [4]. Проте, незважаючи на 
те, що автори навчального посібника вже тоді справедливо визначали мережу Інтернет 
найпоширенішим способом розповсюдження порнографії (95%) [4, с. 30], у посібнику 
вони акцентують увагу на можливостях зняття інформації з каналів зв’язку й отриман-
ня необхідної інформації від операторів (провайдерів) надання телекомунікаційних 
послуг. Позитивно, що у роботі визначено типові способи збуту і розповсюдження про-
дукції порнографічного характеру, зокрема використання пірингових мереж (Kazza, 
Gnutella, Overnet, Shareaza), принцип роботи яких передбачає встановлення програм 
обміну файлами, що є у вільному доступі в мережі Інтернет; використання сервісів мит-
тєвих текстів і передачі голосу і відеозображень, що передбачають встановлення на ПК 
спеціальних програм типу GoogleTalk, Skype, ICQ, Messenger [4, с. 48-49]. Маючи зміс-
товну теоретичну й практичну основу, у названому посібнику вчені лише фрагментар-
но дослідили питання збуту і розповсюдження порнографічних матеріалів мережею 
Інтернет, вдаючись до описовості можливих заходів протидії поширенню порногра-
фії, спираючись на нормативно-правову базу, що втратила сьогодні свою актуальність 
і була повністю змінена. Як наслідок, постає необхідність у розробці нових та удоскона-
ленні наявних механізмів виявлення та розслідування таких злочинів.

У 2013 р. Д.Г. Паляничко захистила дисертацію з теми: «Методика розслідування 
злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією» (Одеса, 2013) [5]. Дослідниця обґрун-
товує виокремлення та класифікацію (типізацію) злочинів проти основ суспільної 
моралі у сфері статевої недоторканності дітей (базові, допоміжні, споріднені, побіч-
ні та нетипові), поклавши в основу такі підстави класифікації злочинної діяльності, 
як: 1) особа злочинця; 2) особа потерпілого; 3) предмет злочину; 4) обстановка; 
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5) елементи діяльності з підготовки, вчинення та приховування злочинів; 6) наслід-
ки злочину [5, с. 7]. Автор віднесла до них злочини, передбачені ч. 3, 4 ст. 152, ч. 2, 3 
ст. 153, ст. 155, 156 та ч. 4 і 5 ст. 301 КК України [5, с. 7]. Також у роботі визначено коло 
обставин, що підлягають доказуванню під час розслідування; перелік типових слід-
чих ситуацій, загальні та спеціальні тактичні завдання, способи їх вирішення, слідчі 
версії та засоби їх перевірки під час розслідування; досліджено тактичні особливості 
проведення окремих слідчих дій (слідчого огляду, обшуку, допиту учасників кримі-
нального провадження, а також типового комплексу судових експертиз) [5].

У дослідженні Д.Г. Паляничко встановлено різноманітні способи поширення про-
дукції дитячої порнографії, а саме: її збут через місця продажу, переміщення через кор-
дон із подальшою реалізацією, а також поширення дитячої порнографії через Інтернет 
[5, с. 9]. Проте, розкриваючи зміст типової моделі злочинної діяльності, пов’язаної з ди-
тячою порнографією, важливим складником якої є поширення порнографічної про-
дукції, а також формуючи методичні рекомендації щодо тактики проведення слідчого 
огляду й обшуку, автор акцентує особливу увагу на тому, що збут виготовленої продук-
ції дитячої порнографії відбувається шляхом платного чи безоплатного її відчуження; 
зберігання цієї продукції здійснюється за допомогою її розміщення у спеціально відве-
дених місцях чи на об’єктах (складах) з метою її подальшого розповсюдження або збуту 
[5, с. 12-13]. Відповідно, у роботі лише фрагментарно окреслено можливості виявлення 
фактів збуту та розповсюдження порнографії саме мережею Інтернет.

В.О. Малярова у межах підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня док-
тора юридичних наук дослідила питання, пов’язані з розслідуванням злочинів про-
ти моральності у сфері статевих стосунків, у т. ч. передбачених ст. 301 КК України 
[6]. Водночас, здійснивши аналіз питань, пов’язаних зі способами вчинення злочинів 
проти моральності у сфері статевих стосунків, схарактеризувавши особу злочинця 
і потерпілого, окресливши обстановку, засоби та знаряддя вчинення таких злочинів, 
у т. ч. й слідову картину за ними, В.О. Малярова питання, пов’язані з фактами збуту 
та розповсюдження порнографічних матеріалів мережею Інтернет, розглянула лише 
фрагментарно й описово [6, с. 40]. Лишилися поза увагою дослідниці й специфічні ха-
рактеристики особи злочинця та потерпілого, засоби вчинення та слідова картина за 
фактами збуту і розповсюдження порнографічних матеріалів мережею Інтернет. Пи-
тання, пов’язані з виявленням злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків, 
у дисертації розглядаються на загальнотеоретичному рівні, без розробки прикладних 
аспектів цієї діяльності та можливостей використання отриманої інформації як дока-
зів за кримінальними провадженнями.

Окремої уваги заслуговує й дисертація В.Ю. Мосяженко (2015), у якій авторка, до-
сліджуючи особливості оперативно-розшукового та криміналістичного забезпечення 
виявлення та розслідування злочинів проти суспільної моралі, констатує, що «орга-
нізація розробки та реалізації програм, комплексних і цільових оперативно-профі-
лактичних операцій, а також інших заходів, спрямованих на активізацію протидії 
злочинам у сфері суспільної моралі, у т. ч. тим, що вчиняються в мережі Інтернет, є 
одним із напрямів удосконалення діяльності оперативних підрозділів ОВС» [7, с. 117]. 
За змістом дисертації відсутні пропозиції щодо шляхів такого удосконалення у при-
кладному аспекті, відтак у методичних рекомендаціях, викладених у додатках до дис-
ертації [7, с. 234-271], їх автори вказують на необхідність використання інформацій-
но-технічного забезпечення та пропонують уживання терміна «вчинення злочинів із 
використанням інформаційних технологій» [7, с. 234-271].

Ґрунтуючись на результатах монографічного дослідження І.Ф. Хараберюша, 
В.Я. Мацюка, В.А. Некрасова, О.І. Хараберюша [8], В.Ю. Мосяженко зазначає, що 



436

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 8. 2018

використання інформаційних технологій у протидії злочинам у сфері суспільної мо-
ралі має виконувати такі завдання: 1) виявлення та фіксацію інформації про окремих 
осіб, групи або організовані групи; 2) виявлення та фіксацію слідів злочинної діяль-
ності на електронних носіях інформації; 3) виявлення та фіксацію інформації про 
осіб, котрі залучаються для виготовлення виробів, що пропагують сексуальну розбе-
щеність, жорстокість і насильство; 4) документування діяльності окремих осіб, груп 
або організованих груп у межах оперативно-розшукового чи кримінального прова-
дження; 5) дотримання принципів наступальності, взаємодії між підрозділами ОВС, 
конспірації та негласності при проведенні ОРЗ, ОТЗ, НС(Р)Д у межах оперативно-роз-
шукового чи кримінального провадження; 6) проведення розвідувальних, аналітич-
них заходів і моніторингу комп’ютерних систем, локальних мереж і мережі Інтернет 
з метою запобігання та виявлення досліджуваних злочинів [7, с. 253].

Погоджуючись із висловленою позицією, зазначимо, що автор у своїй дисертації ак-
центує увагу лише на таких напрямах, як пошук у місцях концентрації осіб, що пред-
ставляють оперативний інтерес; у криміногенних групах; групах підлітків і молоді, які 
схильні до вчинення правопорушень; серед осіб, котрі пропагують серед підлітків і мо-
лоді злочинний спосіб життя, як власним прикладом, так і іншими способами, абсолют-
но уникаючи розгляду питань здійснення моніторингу мережі Інтернет і можливостей 
використання його результатів як доказів у кримінальному провадженні [7, с. 234-271].

У теорії оперативно-розшукової діяльності на монографічному рівні ґрунтовно 
досліджувалися питання, пов’язані із сексуальним насильством (Гапон О.А., Джу-
жа О.М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством (криміналь-
но-правові, кримінологічні, оперативно-розшукові заходи), 2005) та сексуальною 
експлуатацією (Нєбитов А.А. Запобігання сексуальній експлуатації оперативними 
підрозділами Національної поліції України, 2017). Водночас маємо констатувати, 
що безпосередньо питанням оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним 
з обігом порнографічних предметів, на дисертаційному рівні присвячено лише до-
слідження О.О. Козленка [9]. З огляду на відкритий характер нашої публікації зазна-
чимо, що вказаний автор у своїй роботі дослідив ґенезу явища порнографії; розкрив 
зміст оперативно-розшукової характеристики злочинів, пов’язаних з обігом порно-
графічних предметів; зосередив увагу на особливостях виявлення, попередження й 
оперативної розробки осіб, які готують учинення злочинів, пов’язаних з обігом пор-
нографічних предметів; окреслив напрями взаємодії оперативних підрозділів з ін-
шими суб’єктами протидії, а також зі слідчим при проведенні окремих негласних 
слідчих (розшукових) дій. Проте у вказаній роботі питання, пов’язані з виявленням 
фактів збуту та розповсюдження порнографічних предметів у мережі Інтернет, дослі-
джено лише крізь призму реалізації організаційно-тактичних форм протидії, зокрема 
виявлення осіб, які готують учинення злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних 
предметів [9]. Водночас практика потребує комплексних монографічних досліджень 
і системного узагальнення практики виявлення та розслідування злочину, передбаче-
ного ст. 301 КК України, що вчиняється мережею Інтернет.

Частково розгляд проблематики оперативно-розшукової протидії, виявлення та 
розслідування цього злочину започатковано в окремих наукових розвідках на рів-
ні публікацій у періодичних виданнях, серед яких виокремлюємо змістовні статті 
П.Л. Боровика (Способы изготовления порнографии как обстоятельства, подлежащие 
доказыванию), І.О. Воронова (Технологія розповсюдження продукції порнографічно-
го характеру в мережі Інтернет), І.А. Грабазія та М.С. Удод (Сучасний алгоритм вияв-
лення оперативними підрозділами ОВС злочинів, пов’язаних з обігом порнографіч-
них предметів в мережі Інтернет), І.А. Грабазія й О.О. Козленка (Особливості тактики 
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протидії злочинам, пов’язаним з обігом порнографічної продукції в мережі Інтернет), 
О.М. Ємця (Особливості протидії оперативними підрозділами МВС України ввезен-
ню, виготовленню, збуту і розповсюдженню порнографічних предметів; Пошук фак-
тичних даних про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 
предметів), Є.В. Жиліна (Організація та планування розслідування злочинного обо-
роту порнографічної продукції), С.В. Рубіна та Е.В. Рижкова (Методика выявления 
и документирования преступлений, предусмотренных ст. 300, 301 УК Украины), 
М.І. Свєнтікової (Вивчення особи виготовлювача, збувальника та розповсюджувача 
порнографічних предметів; Характеристика типових способів незаконного ввезення, 
виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів).

Враховуючи предмет і мету нашого дослідження, зазначимо, що розробка ефек-
тивних заходів з виявлення та розслідування цього злочину, що вчиняється з вико-
ристанням мережі Інтернет, є неможливою без комплексного дослідження наявних 
науково-практичних розробок щодо протидії кіберзлочинності загалом та окремим 
видам злочинів зокрема. Першочергового значення набувають дослідження за спеці-
альністю 12.00.09 у галузі криміналістики та оперативно-розшукової діяльності.

Так, протягом останнього десятиліття питання оперативно-розшукової протидії 
окремим видам злочинів, що вчиняються із використанням сучасних інформаційних 
технологій, стали предметом наукових досліджень О.В. Богінського (Кримінальна роз-
відка у кіберсфері, 2018), І.О. Воронова (Організація і тактичні основи оперативно-роз-
шукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами вну-
трішніх справ, 2012), Є.О. Жицького (Оперативне обслуговування об’єктів, які надають 
інформаційні послуги з використанням Інтернету, 2015), О.М. Комара (Протидія опе-
ративними підрозділами МВС України шахрайствам, вчинюваним шляхом незакон-
них операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 2013), О.І. Кри-
венка (Оперативно-розшукова протидія шахрайствам, що вчиняються через мережу 
Інтернет, 2018), М.Ю. Літвінова (Розкриття оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС 
України злочинів у сфері використання комп’ютерної інформації, 2010), С.М. Рогозіна 
(Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів в комп’ютерних 
мережах та мережах електрозв’язку, 2010), В.І. Тарабановської (Основи методики розслі-
дування злочинів, пов’язаних з незаконним тиражуванням та розповсюдженням ауді-
о-відеопродукції, 2012), Р.П. Томма (Правові та організаційно-тактичні основи протидії 
підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам, що порушують права інтелектуальної 
власності, 2008), Д.П. Тишлека (Теоретичні та організаційно-правові засади викори-
стання кримінальною поліцією інформаційно-комунікаційних технологій під час про-
тидії економічним злочинам, 2017), В.П. Шеломенцева (Пошук і фіксація підрозділами 
ДСБЕЗ МВС України фактичних даних про злочини у сфері високих технологій, 2008).

Окремо відзначаємо цикл одноосібних і підготовлених у співавторстві наукових 
публікацій О.В. Манжая з проблемних питань здійснення кримінальної розвідки у кі-
берпросторі (Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності, 2009; 
Нормативно-правова база здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом викори-
стання кіберпростору, 2010; Застосування оперативно-розшукових заходів у протидії 
кіберзлочинності, 2013; Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки, 2016) й укла-
деного за його участі навчального посібника «Виявлення, попередження та розсліду-
вання злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних техноло-
гій» 2017 р. [10]. Зокрема, у модулі 4 «Інформаційні технології, які використовуються 
для контролю та експлуатації жертв» зосереджено увагу на організації створення та ро-
боти порностудії; особливостях створення і розташування порносайтів; запропоновано 
загальний порядок документування роботи порностудій, у т. ч. й у режимі реального 
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часу [10, с. 74-78]. Водночас автори посібника констатують відсутність єдиної практики 
щодо кваліфікації за ст. 301 КК України дій «працівниць» порностудій [10, с. 77].

Відповідно, ці та інші наукові студії складають підґрунтя нашого дослідження й ма-
ють використовуватися для побудови ефективних алгоритмів дій оперативних і слід-
чих підрозділів у виявленні та розслідуванні збуту та розповсюдження порнографіч-
них предметів мережею Інтернет.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведений нами аналіз засвід-
чив, що питанням організаційно-тактичних основ виявлення та розслідування фактів 
збуту і розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтернет, як і загалом 
інформації, що має кримінальний зміст, у фаховій літературі приділено недостат-
ньо уваги. Незважаючи на значну кількість досліджень із проблем протидії збуту та 
розповсюдженню порнографічних предметів, переважну їх більшість становлять до-
слідження у кримінально-правовій і кримінологічній площині, а також окремі кри-
міналістичні й оперативно-розшукові студії за тематикою протидії злочинам проти 
волі, честі та гідності особи, у сфері суспільної моралі тощо. Проте низка актуальних 
і вкрай значущих проблем, зокрема питання щодо організації й тактики виявлення 
і розслідування обігу порнографічної продукції у мережі Інтернет, потребують нау-
кового осмислення й узагальнення з урахуванням практики діяльності оперативних 
і слідчих підрозділів Національної поліції України.

З урахуванням викладеного констатуємо, що стан наукової розробленості теоре-
тико-прикладних та організаційно-тактичних основ виявлення і розслідування збуту 
та розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтернет є неефективним 
у зв’язку з відсутністю в Україні спеціальних, комплексних наукових досліджень. Вра-
ховуючи значне поширення в Україні таких злочинів, наявні результати проведено-
го нами анкетування працівників підрозділів БТЛ, кіберполіції та органів досудового 
розслідування, 81% яких вказали на недоліки законодавчого, відомчого, міжвідомчого 
та науково-методичного забезпечення протидії досліджуваним злочинам, постала не-
обхідність проведення комплексного монографічного наукового дослідження за об-
раною нами темою з метою розв’язання вказаних питань.

Відповідно, першочергової розробки потребують такі питання: 1) характеристика 
збуту і розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтернет; 2) міжнарод-
ний досвід протидії збуту і розповсюдженню порнографічних предметів мережею 
Інтернет; 3) оперативне обслуговування сфери протидії кіберзлочинності оператив-
ними підрозділами Національної поліції України; 4) оперативний пошук ознак збу-
ту і розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтернет; 5) використання 
джерел оперативної інформації під час виявлення фактів збуту і розповсюдження 
порнографічних предметів мережею Інтернет; 6) типові слідчі ситуації та плануван-
ня розслідування збуту і розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтер-
нет; 7) взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України 
під час досудового розслідування збуту і розповсюдження порнографічних предметів 
мережею Інтернет; 8) організація і тактика проведення окремих слідчих (розшуко-
вих) дій щодо збуту і розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтернет.
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У статті на основі аналізу соціально-економічних факторів громадсько-політично-
го життя української держави в сучасних умовах з урахуванням фактичної окупації 
сусідньою країною-агресором окремих територій на півдні та сході країни визначено 
актуальність і підтверджено доцільність запровадження щорічного тестування фі-
зичної підготовленості населення України як однієї з умов забезпечення її (держави) 
обороноспроможності, підтримання належного правопорядку в суспільстві шляхом 
здійснення моніторингу за рівнем фізичної підготовки фахівців-правоохоронців, 
майбутніх юристів та інших працездатних верств суспільства. 

У роботі обґрунтована методика оцінювання фізичної підготовленості курсан-
тів, студентів і постійного складу ЗВО під час проведення їх щорічного тестування 
(на прикладі відокремленого відомчого навчального закладу МВС України). Ос-
новними її (методики) компонентами є конкретизація необхідних організацій-
но-управлінських вимог до порядку проведення масового заходу та дотримання 
нормативних (спеціальних) педагогічних умов, що характеризують експеримен-
тальну базу дослідження й забезпечують успішність тестування як констатуваль-
ного експерименту. 

До організаційно-управлінських вимог зараховано такі: 1) розроблення організа-
ційно-розпорядчого документа щодо належної підготовки та здійснення чіткого оці-
нювання фізичної підготовленості постійного й змінного складу ЗВО; 2) створення та 
затвердження складу комісії з організації та проведення передбачених заходів; 3) ви-
значення періоду часу, протягом якого здійснюватиметься тестування з фізичної 
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підготовки; 4) уточнення місця виконання окремих нормативів; 5) конкретизація 
часу проведення тестування згідно з узгодженим графіком стосовно кожного на-
вчального підрозділу (взводу, групи); 6) підведення підсумків тестування, формуван-
ня й узагальнення висновків, надання пропозицій щодо покращення стану фізичної 
підготовки у ЗВО.

До нормативних (спеціальних) педагогічних умов проведення щорічного оціню-
вання фізичної підготовленості постійного та змінного складу ЗВО зараховано низ-
ку елементів: 1) виконання учасниками з урахуванням їхньої статі й віку комплек-
су передбачених тестів і нормативів для інтегрованого визначення загального рівня 
фізичної підготовки кожного; 2) проведення цільового інструктажу з контингентом 
учасників масового заходу, котрі складатимуть нормативи; 3) уточнення кількості 
експериментальних груп і їх чисельності; 4) урахування стану здоров’я учасників тес-
тування та їх бажання (для осіб, із якими не проводяться заняття з фізичного вихован-
ня згідно з навчальним планом); 5) формування підсумкової оцінки рівня фізичної 
підготовленості кожного учасника та визначення узагальненого рівня з тестованих 
якостей щодо навчального підрозділу (закладу) загалом. 

За підсумковими результатами складання нормативів усіма категоріями учасників 
ЗВО впродовж визначеного терміну тестування нами встановлено домінування до-
статнього рівня фізичної підготовленості постійного та змінного складу Херсонського 
факультету (становить 61,8% від загальної кількості осіб, які оцінювалися у 2017 році, 
та 56,2% − відповідно у 2018 році). 

З метою подальшого вдосконалення фізичної підготовленості постійного та змін-
ного особового складу ЗВО запропоновано такі організаційно-педагогічні підходи та 
заходи: 1) активізувати залучення більшої кількості курсантів і студентів до участі 
в роботі спортивних секцій; 2) підвищувати мотивацію та відповідальне ставлення 
постійного атестованого складу (поліцейських) до відвідування занять із фізичної 
підготовки й тактики самозахисту в системі службової підготовки правоохоронців; 
3) стимулювати кращих спортсменів навчального підрозділу, популяризувати їхні 
досягнення в ЗМІ; 4) приділяти ЗВО більшу увагу розвиткові матеріально-технічної 
бази для занять фізичною культурою та спортом; 5) як планувати і проводити систе-
матичні змагання і самому навчальному закладі, так і сприяти участі його представ-
ників у спортивних заходах різного рівня, що проводяться багатьма іншими суб’єкта-
ми в галузі фізичної культури та спорту. 

Ключові слова: фізичне виховання, державний контроль, тестування, курсанти і 
студенти, поліцейські, заклад вищої освіти, Міністерство внутрішніх справ, напрями 
вдосконалення фізичної підготовки. 
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In the article on the basis of analysis of socio-economic factors of public-political life of 
the Ukrainian state in modern terms, taking into account actual occupation by the nearby 
country-aggressor of some territories in the south and east of the country the relevance and 
feasibility of introducing annual testing of physical preparedness of population of Ukraine 
are certain as one of terms of providing of its (state) defensive capacity, maintenance of the 
proper law and order in a society by realization of monitoring of the level of physical train-
ing of future specialists and other able-bodied layers of society.

The work substantiates the methodology for assessing the physical preparedness of cadets, 
students and permanent staff of the institution of higher education (hereinafter – IHE) in con-
ducting their annual testing (on the example of a separate departmental educational institution 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine). Its main (method) components are the specifica-
tion of the necessary organizationally-administrative requirements to the order of realization 
of mass measure and observance of normative (special) pedagogical terms which characterize 
the experimental base of research and provide testing success as a confirmatory experiment.

To the organizationally-administrative requirements the following are attributed: 1) de-
velopment of organizationally-prescriptive document on the proper preparation and imple-
mentation of a clear assessment of the physical preparedness of the permanent and variable 
staff of the IHE; 2) the creation and approval of the composition of the commission for the 
organization and conduction of the foreseen measures; 3) determination of the period of 
time during which the physical training test will be conducted; 4) clarification of a place of 
implementation of separate standards; 5) specifying the time of testing in accordance with 
the agreed schedule for each training unit (platoon, group); 6) summing up the testing, 
forming and summarizing the conclusions, providing suggestions for the improvement of 
the state of physical preparation in IHE.

To the normative (special) pedagogical terms of realization of annual evaluation of physi-
cal preparedness of permanent and variable staff of the IHE the next elements are attributed: 
1) implementation by participants of complex of the foreseen tests and norms taking into ac-
count their sex and age for integrated determination of general level of physical preparation of 
everybody; 2) conducting a target briefing with a contingent of participants in a mass event, 
who will pass standards; 3) clarification of amount of experimental groups and their quantity; 
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4) taking into account the state of health of participants of testing and their desire (for persons 
with whom there are no physical education classes according to the curriculum); 5) forming 
of final estimation of level of physical preparedness of every participant and definition of the 
generalized level of tested qualities in relation to the training unit (institution) as a whole.

According to the final results of the drafting of standards by all categories of participants 
of the IHE during a certain period of testing, we have established the dominance of a suffi-
cient level of physical preparedness of permanent and variable staff of the Kherson faculty 
(folds 61.8% from the general amount of persons who were estimated in 2017, and 56.2% − 
accordingly in 2018). 

With the purpose of further improvement of physical preparedness of permanent and vari-
able staff of IHE the next organizationally-pedagogical approaches and measures are offered: 
1) to activate bringing in of greater amount of cadets and students to participating in work of 
sporting sections; 2) to promote motivation and responsible attitude of the permanent attested 
staff (policemen) to attendance of physical education classes and tactic of self-defence in the 
system of official preparation of law enforcement officers; 3) to stimulate the best sportsmen of 
educational subdivision, to popularize their achievement in mass-media; 4) to spare greater at-
tention of IHE to development of material and technical base for engaging in a physical culture 
and sport; 5) to plan and conduct systematic competitions both in educational establishment 
and to assist participating of its representatives in the sporting measures of different levels, 
which are conducted by many other subjects in the branch of physical culture and sport. 

Key words: physical education, state control, testing, cadets and students, policemen, 
institution of higher education, Ministry of internal affairs, directions of improvement of 
physical preparation.

Аналіз нормативної бази в галузі фізичного виховання показує, що керівництвом 
держави, профільними міністерствами – Міністерством освіти і науки України, Мініс-
терством молоді та спорту України, в тому числі й силового блоку (Міністерством вну-
трішніх справ України (далі – МВС)), активно вживаються заходи щодо підвищенні рівня 
фізичної підготовки населення України, зокрема військовослужбовців і правоохоронців.

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про національну безпеку України 
від 21 червня 2018 року № 2469-VIII [1], статті 1 Закону України «Про Національну 
поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII, МВС України є центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах: 
1) забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, про-
тидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання 
поліцейських послуг; 2) захисту державного кордону України й охорони суверенних 
прав України в її виключній (морській) економічній зоні; 3) цивільного захисту, на-
дання допомоги населенню й захисту територій у надзвичайних ситуаціях і запобі-
гання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасін-
ня пожеж, пожежної й техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, 
а також гідрометеорологічної діяльності; 4) міграції (імміграції та еміграції), зокрема 
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, 
зокрема біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів [2].

З метою виконання покладених на поліцейські підрозділи завдань правоохорон-
ці зобов’язані мати належну фізичну підготовку, організація якої забезпечується та 
контролюється згідно з відомчим нормативним документом – Наказом МВС України 
«Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників 
Національної поліції України» від 26 січня 2016 року № 50 [3].

Проблема належної фізичної підготовки населення є також актуальною, на наш по-
гляд, і в значно ширшому контексті – забезпечення мобілізаційної готовності громадян 
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у частині участі різних верств суспільства в обороні незалежності держави, встанов-
лення відповідності стану їхнього здоров’я вимогам щодо осіб, котрі призиваються на 
строкову службу у Збройні Сили України чи бажають проходити контрактну службу.

Особливо вагоме практичне значення моніторинг фізичної підготовки різних 
верств населення, передусім працездатного віку, має з урахуванням тривалого періо-
ду фактичного ведення бойових дій у межах заходів оборони в рамках операції об’єд-
наних сил (далі – ООС) на сході держави.

Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 
порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення Укра-
їни [4; 5] визначає механізм реалізації державного контролю за вищезазначеним напря-
мом мобілізаційної готовності громадян держави (далі – щорічне оцінювання).

Метою щорічного оцінювання є визначення рівня фізичної підготовленості насе-
лення України та його подальше підвищення, створення належних умов для фізич-
ного розвитку різних груп населення, покращення його здоров’я, забезпечення здат-
ності до високопродуктивної праці, захисту суверенітету й територіальної цілісності 
України, а також сприяння у вихованні патріотизму та громадянської позиції [4; 5].

Основними завданнями щорічного оцінювання є: 1) визначення рівня фізичної під-
готовленості населення України; 2) сприяння розвитку фізичної культури серед на-
селення України; 3) формування в населення України потреби в руховій активності; 
4) спрямування діяльності закладів освіти на фізичний розвиток студентської молоді, 
фізкультурно-спортивних організацій на забезпечення належного рівня фізичної під-
готовленості населення України; 5) надання можливості населенню України самостій-
но оцінювати рівень фізичної підготовленості; 6) визначення у військовослужбовців 
(поліцейських – уточнено нами) найважливіших для військової спеціальності (право-
охоронної діяльності – уточнено нами) фізичних і спеціальних якостей, військово-при-
кладних навичок з урахуванням їхньої фізичної підготовленості, необхідних насампе-
ред для ефективного виконання ними поставлених завдань; 7) сприяння формуванню 
здорового способу життя, патріотизму та національної свідомості населення України, 
підвищення рівня заінтересованості до служби у Збройних Силах та інших військових 
формуваннях, утворених відповідно до законів, Держспецзв’язку, правоохоронних ор-
ганах, зокрема Національній поліції, рятувальних та інших спеціальних службах, го-
товності до захисту Вітчизни; 8) сприяння створенню належних умов для підготовки 
та проведення щорічного оцінювання різних груп населення України [4].

Професійна готовність поліцейського до ефективних дії під час охорони громад-
ського порядку та боротьби зі злочинністю тісно пов’язана з його фізичною підготов-
кою. Питаннями вдосконалення фізичної підготовки та фізичного виховання молоді, 
зокрема працівників поліції, переймаються багато науковців: М. Арвісто, В. Бальсе-
вич, С. Бутов, Г. Заярін, Л. Лубишева, В. Люкевич, С. Матюхін, О. Несін, А. Павлуцкі, 
В. Плиско, О. Погребняк, С. Решко, А. Семенов, К. Хайнеманн і багато інших.

У свою чергу, вирішенням вищезазначених проблем шляхом упровадження педаго-
гічних технологій в освітню діяльність закладів з напрямку фізичного виховання дітей 
і молоді переймалися багато вчених, зокрема це було предметом дослідження Г. Голобо-
родько, А. Сухейл і Т. Кириченко (педагогічні основи формування поняття здорового 
способу життя студентської молоді), Т. Андрющенко, С. Закопайло, С. Лапаєнко (фор-
мування ціннісних орієнтацій молоді на здоровий спосіб життя), О. Вакуленко, О. Гладо-
щук, С. Кириленко (здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення 
особистості в юнацькому віці); Л. Губанова, О. Леонтьєва (педагогічні основи організа-
ції і проведення комплексних фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових заходів), 
В. Бабаліч (формування в студентів готовності до пропаганди й реалізації ідей здорового 
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способу життя в майбутній професійній діяльності) та інших. Особливості застосування 
окремих підходів щодо реалізації педагогічних технологій з фізичної підготовки кур-
сантів і студентів, забезпечення їх здорового способу життя в умовах навчання в закла-
дах вищої освіти (далі – ЗВО) МВС України нами розглянуто в низці публікацій [6-8].

Результати критичного аналізу попередніх досліджень і наукових публікацій показу-
ють, що реалізація освітньої технології масового тестування стану та визначення рівня фі-
зичної підготовки різних категорій учасників освітнього процесу фахівцями в галузі фі-
зичного виховання в практичній діяльності відомчих ЗВО МВС України належного місця 
не знаходила. Зокрема, не розглядувалися та не обґрунтовувалися організаційно-управ-
лінські й нормативні (спеціальні) педагогічні умови щодо належного забезпечення вирі-
шення піднятої проблеми. Також, як показує практика, системних заходів щодо масової 
діагностики рівня фізичної підготовленості й інших верств суспільства протягом остан-
нього десятиліття (до 2017 року) на державному рівні не проводилося. Крім того, окремі 
категорії населення часто залишаються взагалі поза увагою під час діагностування рівня 
їхньої фізичної підготовленості, особливо громадяни працездатного віку.

На нашу думку, в сучасних умовах реформування МВС і Національної поліції Укра-
їни вимагає подальшого дослідження й така проблема, як удосконалення напрямів фі-
зичної підготовки поліцейських і майбутніх юристів під час їх підготовки у ЗВО МВС 
України передусім на основі вивчення закордонного досвіду із цього напряму в про-
цесі підготовки працівників поліції для правоохоронних органів країн Європи та світу.

Тому на особливу увагу з урахуванням особливостей правоохоронної діяльності, під-
вищених вимог до професійної готовності поліцейського щодо його дій в екстремаль-
них умовах питання вдосконалення фізичної підготовки працівника поліції потребує 
подальшого наукового дослідження, застосування різноманітних ефективних педаго-
гічних технологій із цього аспекту освітнього процесу. Це, у свою чергу, вимагає розро-
блення й упровадження ефективних інноваційних програм, форм і методів спеціальної 
фізичної підготовки в систему фахового навчання правоохоронців у ЗВО МВС України 
як під час практичних занять, так і в позааудиторній роботі з фізичного виховання.

Мета й завдання дослідження: 1) визначення рівня фізичної підготовки постій-
ного та змінного складу ЗВО МВС України (на прикладі Херсонського факультету 
ОДУВС); 2) узагальнення отриманих результатів зі складання поліцейськими та сту-
дентською молоддю передбачених законодавством тестів; 3) підготовка пропозицій 
щодо створення належних умов для фізичного розвитку цих груп населення й опти-
мізації шляхів їх фізичного виховання.

У процесі вирішення поставленої проблеми використано комплекс наукових мето-
дів: теоретичні – критичний аналіз законодавства та фахової літератури; синтез різ-
ногалузевих знань, що стосуються вивчення предмета дослідження (обґрунтування 
організаційно-управлінських і нормативних (спеціальних) умов тестування фізичної 
підготовленості курсантської та студентської молоді), їх систематизація – дали мож-
ливість ґрунтовно й усебічно розглянути сприятливі умови щодо належної підготов-
ки та проведення масового заходу з визначення рівня фізичної підготовки особово-
го складу ЗВО МВС України, а також запропонувати заходи щодо його покращення; 
емпіричні – узагальнення власного досвіду та результатів діяльності фахівців у галузі 
фізичної підготовки й виховання поліцейських (науковців і працівників підрозділів 
Національної поліції), які працюють у цьому напрямі; педагогічні спостереження.

Дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної робо-
ти Одеського державного університету внутрішніх справ із проблеми «Пріоритетні 
напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів в умовах розгортання 
демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний № 0116U006773).
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Проведення заходів щодо організованого й об’єктивного оцінювання фізичних 
якостей у значної кількості осіб ЗВО передбачає насамперед розроблення надійної 
методики оцінювання фізичної підготовленості, що включає як обґрунтування необхід-
них організаційно-педагогічних, так і дотримання спеціальних умов. Нижче наведені 
й обґрунтовані групи умов (у широкому їх трактуванні) характеризують експеримен-
тальну базу та порядок проведення дослідження.

До організаційно-управлінських умов варто зарахувати такі заходи:
1) підготовка кафедрою спеціальної фізичної та вогневої підготовки і схвалення 

керівником навчального закладу як відокремленого підрозділу відповідної доповід-
ної записки, в котрій передбачено механізм реалізації спортивно-масового заходу – 
визначення й закріплення відповідальних осіб за окремими навчальними групами 
(взводами), вказано терміни проведення тестування й контроль за кінцевим результа-
том (узагальнення отриманих даних);

2) створення та затвердження складу комісії з організації і проведення оцінюван-
ня фізичної підготовленості постійного й змінного складу Херсонського факультету 
у 2017 (2018) році, до складу якої ввійшли голова комісії (керівник факультету) і чле-
ни комісії (працівники кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсон-
ського факультету; фельдшер медичного пункту; заступник голови курсантського 
і студентського товариства факультету; заступник голови громадської організації 
«Херсонська обласна організація ФСТ «Динамо» України; член Всеукраїнської гро-
мадської організації «Жіночий консорціум України. Херсонський осередок»);

3) визначення термінів, протягом яких здійснювалося тестування фізичної підго-
товки. Зокрема, в контексті дослідження обрано часовий інтервал 2017 і 2018 років, 
безпосереднє складання нормативів проводилося в установлені законодавством тер-
міни – щорічно протягом вересня-жовтня;

4) уточнення місце виконання нормативів – стадіон і літній спортивний майдан-
чик ЗВО, спортивна (борцівська) зала і стройовий плац навчального закладу;

5) конкретизація часу проведення тестування стосовно кожного навчального під-
розділу – щорічне оцінювання курсантів, студентів і постійного складу Херсонського 
факультету проводилося відповідно до складеного й затвердженого графіку (з 14-00 
до 16-30 год. у позааудиторний час з урахуванням розкладу занять);

6) порядок складання тестових вправ – тестування для учасників кожного підрозді-
лу (навчальної групи, навчального взводу) проводилося протягом двох днів:

– перший день – виконувалися вправи на швидкість, силу ніг і витривалість;
– другий день – складалися нормативи на визначення сили рук, сили м’язів тулу-

ба, спритність, гнучкість.
До нормативних (спеціальних) педагогічних умов проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості постійного та змінного складу ЗВО варто зарахувати низку елементів:
1) щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення України (далі – тестуван-

ня) передбачає виконання особами з урахуванням статі й віку комплексу тестів і норма-
тивів для інтегрованого визначення загального рівня їхньої фізичної підготовки.

Тестування здійснювалося з використанням тестів і нормативів для проведення що-
річного оцінювання фізичної підготовленості населення України, затверджених Нака-
зом Мінмолодьспорту від 15 грудня 2016 року № 4665 (чинний на час оцінювання, вере-
сень-жовтень 2018 року) [9], і Наказом МВС України «Про затвердження Положення про 
організацію службової підготовки працівників Національної поліції України» від 26 січ-
ня 2016 року № 50 (у частині тестування курсантів та атестованих працівників ЗВО) [3].

Наведемо види тестів і нормативів, що визначені законодавством і використовува-
лися для визначення рівня фізичної підготовленості змінного та постійного складу 
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факультету: а) тести, що дають змогу визначити рівень розвитку фізичних якостей 
відповідно до статевих і вікових особливостей розвитку людини; б) нормативи, що 
дають змогу оцінити різнобічність (гармонійність) розвитку основних фізичних яко-
стей відповідно до статевих і вікових особливостей розвитку людини.

Членами комісії (науково-педагогічним складом кафедри спеціальної фізичної та 
вогневої підготовки Херсонського факультету) проведено щорічне тестування з вико-
ристанням критеріїв, визначених у такій нормативній базі:

– для студентів і цивільний осіб – відповідно до порядку, затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення щорічно-
го оцінювання фізичної підготовленості населення України» від 9 грудня 2015 року 
№ 1045, і тестів і нормативів, затверджених Наказом «Про затвердження тестів і нор-
мативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 
України» від 15 грудня 2016 року № 4665 (див. таблиці 1-2);

Таблиця 1
Види тестів і критерії їх оцінювання для здобувачів вищої освіти (18–20 років), 

крім військових навчальних підрозділів ЗВО
№ 
з/п Види тестів Стать Нормативи, бали

5 4 3 2

1 Рівномірний біг: 3000 м, хв.,
                                2000 м, хв.

ч 13,0 13,3 14,2 15,3
ж 10,3 11,15 11,5 12,3

2

Підтягування на перекладині, разів, 
або стрибок у довжину з місця, см ч 14 12 11 10

260 240 235 205
Згинання й розгинання рук в упорі лежачи, разів, 
або стрибок у довжину з місця, см ж 25 21 18 15

210 200 185 165

3 Біг на 100 м, с ч 13,2 14,0 14,3 15,0
ж 14,8 15,5 16,3 17,0

4 Човниковий біг 4 х 9 м, с ч 9,0 9,6 10,0 10,4
ж 10,4 10,8 11,3 11,6

5 Нахил тулуба вперед із положення сидячи, см ч 13 11 9 6
ж 20 18 16 9

Таблиця 2
Види тестів і критерії їх оцінювання для здобувачів вищої освіти  

(осіб зрілого віку – 21–25 років), крім військових навчальних підрозділів ЗВО
№ 
з/п Види тестів Стать Нормативи, бали

5 4 3 2

1 Рівномірний біг: 3000 м, хв.,
                                2000 м, хв.

ч 12,3 13,3 13,5 14,1
ж 10,3 11,15 11,35 12,0

2

Підтягування на перекладині, разів, 
або ривок гирі 16 кг, разів ч 14 12 10 8

40 30 20 10
Підтягування у висі лежачи, разів, 
або згинання й розгинання рук в упорі лежачи, разів ж 20 15 12 10

20 15 10 6

3 Стрибок у довжину з місця, см ч 240 230 225 215
ж 200 190 180 170

4 Нахил тулуба вперед із положення сидячи, см ч 14 12 10 8
ж 16 14 11 8

5 Піднімання тулуба в сід, 30 с, разів за 1 хв. ч 32 28 26 24
ж 47 42 40 34
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– для курсантів та атестованих працівників факультету (складають нормативи згід-
но із затвердженими відомчими вимогами) – відповідно до Наказу МВС України «Про 
затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Націо-
нальної поліції України» від 26 січня 2016 року № 50, додаток 13 (див. таблицю 3).

П’ятий норматив курсантами (атестованими працівниками поліції) виконується 
(за рішення кафедри ЗВО МВС України):

для юнаків (чоловіків) – підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину 
з місця, см (залежно від вікової групи);

для дівчат (жінок) – стрибок у довжину з місця, см.;
2) проведення цільового інструктажу з особами, котрі складають нормативи з фізичної 

підготовки;
3) уточнення контингенту (кількості експериментальних груп і їх чисельності), котрий 

брав участь у державному тестуванні, визначено Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної під-
готовленості населення України» від 9 грудня 2015 року № 1045 [4], – це курсанти, 
студенти й постійний атестований склад Херсонського факультету Одеського дер-
жавного університету внутрішніх справ.

Усього у складанні тестів у 2017 році брало участь 451 особа з числа змінного та по-
стійного складу Херсонського факультету (з них 236 особи – чоловіки, 215 осіб – жін-
ки), що становить 84,9% від його загальної кількості. У 2018 році у щорічному тесту-
ванні брало участь усього 502 особи з числа змінного та спокійного складу ХФ ОДУВС, 
із них 263 особи – чоловіки, 239 осіб – жінки (див. рис. 1);

2017 рік; 236
2017 рік; 215

2018 рік; 263
2018 рік; 239

чоловіки жінки
0

50

100

150

200

250

300

Розподіл за статтю, осіб

Кількість,
осіб

 Рис. 1. Кількість учасників, що брали участь у державному тестуванні,  
та їх розподіл за статтю (2017 рік, 2018 рік)

4) урахування стану здоров’я учасників тестування. До тестування допускалися сту-
денти, які пройшли медичне обстеження та допущені до занять із навчальної дисци-
пліни «Фізичне виховання», а також ознайомлені з вимогами заходів безпеки. Сту-
денти 4 курсу спеціальності «Правознавство» (денна форма навчання) брали участь 
у державному тестуванні за власним бажанням (заявою). Серед курсантів і поліцей-
ських постійного складу протипоказань за станом здоров’я не було;

5) формування підсумкової оцінки рівня фізичної підготовленості окремих учасників 
(складається із суми набраних балів, одержаних за виконання 5 видів тестів на вибір) 
і навчального закладу загалом.
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 Рис. 2. Розподіл за рівнями фізичної підготовки змінного 
та постійного складу Херсонського факультету ОДУВС (2017 рік, 2018 рік)

Результати тестування та їх інтерпретація. Отримані в кожному році відповідні 
результати складання тестів використано для опрацювання й узагальнення в межах 
дослідження.

За рівнями фізичної підготовленості кількість осіб, які брали участь у тестуванні, 
розподілилися так (див. рис. 2).

Результати тестування протягом 2017-2018 років свідчать про домінування достатньо-
го рівня фізичної підготовленості курсантів, студентів та атестованих працівників по-
ліції (279 осіб, що становить 61,8% від загальної кількості осіб, які брали участь в оціню-
ванні у 2017 році, та 149 осіб, або 56,2%, від загальної кількості – відповідно у 2018 році). 
Значна кількість осіб склала нормативи на високому рівні (90 осіб, або 19,9%, у 2017 році 
та 60 осіб, чи 17,9%, у 2018 році). Такий стан пояснюється, зокрема, відомчою належні-
стю навчального закладу зі спеціальними умовами навчання до компетенції МВС Укра-
їни, у зв’язку з цим підвищеними вимогами до фізичної підготовки курсантів, студентів 
і постійного атестованого особового складу, що висуваються до них.

Щодо відсутності осіб із низьким рівнем фізичної підготовленості, то такий стан 
справ пояснюється відсутністю участі студентів (працівників), котрі належать до груп 
лікувальної фізкультури (мають деякі протипоказання щодо складання нормативів 
на момент проведення державного тестування, тобто відсутня їхня згода на участь 
у тестуванні).

Членами комісії за результатами складання учасниками масового заходу норма-
тивів із державного тестування фізичної підготовленості проведено такі види робіт 
(заходів):

а) підготовлено відомості проходження щорічного оцінювання фізичної підготов-
леності для навчальних взводів і груп згідно із затвердженою формою (додаток № 3 до 
Наказу Мінмолодьспорту від 15 грудня 2016 року № 4665) [9];
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б) узагальнено інформацію про результати щорічного оцінювання фізичної підго-
товленості постійного та змінного складу Херсонського факультету ОДУВС відповідно 
до вимог (додаток № 5 Наказу Мінмолодьспорту від 15 грудня 2016 року № 4665) [9];

в) надано зведений звіт про результати проведення щорічного оцінювання фізич-
ної підготовленості Херсонського факультету ОДУВС до Херсонського відділення Ко-
мітету з фізичного виховання та спорту МОНУ та базового закладу (ОДУВС) у вста-
новлені терміни – до 15 жовтня кожного року.

Також перебіг державного тестування висвітлено на офіційному веб-сайті Херсон-
ського факультету в соціальній мережі Фейсбук із наданням інформації про прове-
дення щорічного оцінювання курсантів, студентів і працівників підрозділу ОДУВС.

З метою подальшого вдосконалення фізичної підготовленості постійного та змінно-
го особового складу ЗВО пропонуємо такі організаційно-педагогічні підходи й заходи [6-8]:

– науково-педагогічному складу кафедри спеціальної фізичної та вогневої підго-
товки Херсонського факультету активніше залучати курсантів і студентів до роботи 
у спортивних секціях;

– більш відповідальне ставлення атестованого складу (поліцейських) до відвіду-
вання занять із таких напрямів, як фізична підготовка й тактика самозахисту, що ре-
гулярно проводяться в системі службової підготовки правоохоронців;

– стимулювання кращих спортсменів навчального підрозділу, популяризація їхніх 
досягнень у ЗМІ (наприклад, на сайті Херсонського факультету ОДУВС та ОДУВС, на 
сторінках факультету в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм);

– керівництву ЗВО та профільній кафедрі приділяти більшу увагу розвиткові ма-
теріально-технічної бази для занять курсантами і студентами фізичною культурою 
та спортом;

– проводити систематичні першості навчального закладу, а також брати участь 
у спортивних змаганнях, що організовуються і проводяться за його межами, наприклад, 
1) Херсонським обласним відділення Комітету з фізичної культури та спорту МОН 
України – серед ЗВО 3-4 рівнів акредитації; 2) громадською організацією «Херсонська 
обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» – серед 
правоохоронних підрозділів регіону; 3) спортивними клубами та ДЮСШ на їх базі – 
з професійно-прикладних видів спорту (самбо, дзюдо, рукопашний бій тощо).

На основі поведеного тестування фізичної підготовки курсантів, студентів і постій-
ного складу Херсонського факультету ОДУВС можемо зробити такі узагальнення.

Отримані експериментальні дані підтвердили нашу гіпотезу щодо домінування 
у відомчому ЗВО достатнього рівня.

Потребує особливої уваги, на наш погляд, такий вид фізичного виховання, як кро-
сова підготовка молоді: саме із цього виду легкої атлетики курсантська і студентська 
молодь зазнає значних утруднень під час складання нормативів у процесі щорічного 
тестування.

Серед шляхів удосконалення рівня фізичної підготовленості змінного та постійно-
го складу вважаємо за потрібне внести зміни в організацію фізичного виховання ЗВО, 
передбачивши залучення до участі в спортивних змаганнях більшої кількості курсан-
тів і студентів, а не одних і тих самих спортсменів.

Перспективами для подальших досліджень уважаємо розв’язання таких проблем: 
1) проведення порівняльного аналізу отриманих результатів державного тестування 
рівня фізичної підготовки різних ЗВО регіону; 2) вивчення передового досвіду орга-
нізації фізичного виховання у провідних ЗВО з розвинутою матеріально-технічною 
базою та підготовленими науково-педагогічними кадрами; 3) визначення утруд-
нень і вияснення їх причин під час складання курсантською/студентською молоддю 
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окремих нормативів силового чи швидкісного спрямування, а також під час діагнос-
тування такої якості, як витривалість.
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РЕЦЕНЗІЯ
на монографію Калатура Максима Васильовича

«Доктринальні основи організації та функціонування слідчих 
підрозділів правоохоронних органів»1 

Комзюк Анатолій Трохимович,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки  
і техніки України,
професор кафедри  
адміністративного права і процесу
(Харківський національний університет 
внутрішніх справ,
м. Харків, Україна)

У сучасних умовах все частіше дослідники звертають свою увагу на питання, що 
пов’язані з особливостями організації та функціонування органів державної влади, 
організаційно-правовим забезпеченням діяльності окремих з них, зокрема, право-
охоронних органів України і їх окремих підрозділів. Особливо актуальним сьогодні, 
в умовах реформування системи правоохоронних органів, є визначення адміністра-
тивно-правових засад діяльності слідчих підрозділів відповідних органів. Ця пробле-
ма представляється достатньо складною і багатоаспектною, такою, що вимагає сер-
йозного теоретичного осмислення і комплексного аналізу нормативного матеріалу, 
накопиченого в процесі практичної реалізації їх реформування. При цьому без чіт-
кого визначення ключових теоретичних понять у цій сфері неможливо говорити про 
якусь серйозну модернізацію державного управління у сфері функціонування слід-
чих підрозділів правоохоронних органів України. 

У зв’язку з цим поява монографічного дослідження, яке розкриває адміністратив-
но-правові засади функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів, є 
вельми своєчасною і важливою подією в науковому світі.

Монографія складається з чотирьох розділів, у яких розкриваються теоретичні за-
сади діяльності слідчих підрозділів правоохоронних органів, надається характерис-
тика адміністративно-правового регулювання організації та функціонування слідчих 
підрозділів правоохоронних органів, узагальнюється закордонний досвід у відповід-
ній сфері, а також запропоновані шляхи удосконалення організації діяльності слід-
чих підрозділів правоохоронних органів в Україні. 

Перший розділ – «Теоретичні засади діяльності слідчих підрозділів правоохо-
ронних органів» – присвячено дослідженню ролі і місця слідчих підрозділів в сис-
темі правоохоронних органів держави, історико-правовому аналізу становлення 

1   Калатур М.В. Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних орга-
нів : монографія. Київ, 2019. 343 с.

РЕЦЕНЗУВАННЯ
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та розвитку слідчих підрозділів правоохоронних органів України, з’ясуванню 
поняття та характеристиці системи органів досудового розслідування України, 
визначенню мети, завдань та принципів діяльності слідчих підрозділів правоохо-
ронних органів держави.

У другому розділі – «Адміністративно-правове регулювання організації та функці-
онування слідчих підрозділів правоохоронних органів» – зосереджено увагу на дослі-
дженні адміністративно-правового регулювання організації та функціонування слід-
чих органів Національної поліції України, слідчих органів, що здійснюють контроль 
за додержанням податкового законодавства, слідчих органів безпеки, детективів На-
ціонального антикорупційного бюро України, слідчих підрозділів Державного бюро 
розслідувань та слідчих підрозділів у державних органах, які функціонують до його 
створення.

Третій розділ – «Закордонний досвід організації та функціонування слідчих під-
розділів правоохоронних органів» – детально розкриває особливості організації та 
функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів у державах – членах 
Європейського Союзу, у країнах Північної та Південної Америки, СНД та визначає 
можливості його використання в Україні.

Четвертий розділ дослідження присвячено визначенню шляхів удосконалення ад-
міністративно-правового статусу слідчих органів та оптимізації їх системи в Україні, 
оптимізації показників оцінки службової діяльності слідчих органів відповідно, удо-
сконалення інформаційного забезпечення та наукової організації роботи в слідчих 
підрозділах, підвищення взаємодії слідчих підрозділів з іншими суб’єктами кримі-
нального провадження, удосконалення нагляду та контролю за додержанням закон-
ності слідчими підрозділами.

Загалом монографічне дослідження Калатура Максима Васильовича є завершеним 
самостійним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, має наукову 
і практичну цінність. Результати дослідження можуть бути використані в навчаль-
ному процесі під час викладання дисципліни «Адміністративне право», «Судові та 
правоохоронні органи України», інших навчальних дисциплін. Впровадження викла-
дених пропозицій дозволить вдосконалити організацію та функціонування слідчих 
підрозділів правоохоронних органів, вирішити окремі проблеми у відповідній сфері. 

Дане дослідження є логічним продовженням наукових досліджень автора. Кож-
на висвітлена у тексті роботи проблема проаналізована та підкріплена висновками 
та практичною їх апробацією, що здійснив автор. Сформульовані в монографії по-
ложення та наукові результати обґрунтовані також на базі особистих досліджень та 
критичного осмислення автором нормативно-правової бази та наукових праць. Тео-
ретичні і практичні результати дослідження характеризуються єдністю змісту, відо-
бражають високий рівень розуміння вченим досліджуваних наукових проблем. 

Монографія буде корисною для фахівців у сфері адміністративного права, що 
цікавляться проблемами організації та функціонування правоохоронних органів, 
зокрема органів досудового розслідування, науковцям, правознавцям, викладачам, 
докторантам, аспірантам і студентам вищих закладів юридичної освіти, слідчим та 
іншим працівникам слідчих підрозділів правоохоронних органів та іншим зацікавле-
ним у даній тематиці особам. 



ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, в яких започатковано  

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальшої розвідки у даному  

напрямку.

2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ

2.1. Обсяг статті має бути від 8 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці,  
графіки, список використаних джерел.

- поля верхні та нижні, ліві і праві – 2,0 см.
- міжрядковий інтервал – 1,5
- шрифт «Times New Roman» – 14
- абзацний відступ – 0,5 см.
- текст вирівнюється по ширині.
2.2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазна-

ченням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
2.3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування 

джерел та має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного 
опису (див.: розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та пра-
вила складання».

2.4. Стаття повинна містити назву, відомості про автора(ів) (прізвище, ім’я, по бать-
кові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання, місто, країна), 
анотації та ключові слова українською та англійською мовами; середній обсяг анота-
цій – не менш як 1800 друкованих знаків.

З прикладом оформлення статті можна ознайомитись на сайті видання за посилан-
ням: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/priklad.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і 
відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформа-
ції відповідальність несе автор. Представлена автором стаття повинна являти собою 
продукт його власної ідеї. Не допускається плагіат у різних формах. Використання 
праць інших авторів можливо тільки як посилання, цитата, опис, але не переписуван-
ня праці, запозичення ідей. При використанні інформації інших праць обов’язкове 
посилання на автора, його працю, видання, рік, сторінку. Передрук (перевидання) 
матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції. 
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