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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УДК 342.5

Дергільова О. Г.,
здобувач кафедри теорії держави і права 

Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВОВІ АКТИ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

LEGAL ACTS: DEFINITION, CLASSIFICATION AND SOCIAL ROLE

У статті аналізується сутність правових актів, їх роль і місце у соціальній реальності. Розкриваються питання, пов’язані з 
класифікацією видів правових актів, обґрунтовується необхідність універсалізації таких терміно-понять: «нормативно-право-
ві акти», «індивідуально-правові акти», «акти офіційного тлумачення».

Ключові слова: сучасне право, правотворчість, правовий акт, нормативно-правовий акт, індивідуально-правовий акт, 
акт офіційного тлумачення права.

В статье анализируется сущность правовых актов, их роль и место в социальной реальности. Раскрываются вопросы, свя-
занные с классификацией видов правовых актов, обосновывается необходимость универсализации таких термино-понятий: 
«нормативно-правовые акты», «индивидуально-правовые акты», «акты официального толкования права».

Ключевые слова: современное право, правотворчество, правовой акт, нормативно-правовой акт, индивидуально-право-
вой акт, акт официального толкования права.

In article the sense of legal acts and they role in social reality is analyzed. Questions about classification of legal acts are 
described, necessary of universalization such definition as normative-legal act, individual-legal act, act of official interpretation 
of law is substantiated.

Key words: modern law, creation of law, legal act, normative-legal act, individual-legal act, act of official interpretation of law.

Динаміка існування сучасного суспільства зумов-
лює підвищення ролі та значення правового регулю-
вання. По суті, рівень впорядкованості суспільних 
відносин суттєво залежить від чіткого визначення 
меж правового впливу та наявності дієвих і ефектив-
них форм права. Отримуючи відображення у право-
вих актах, право здійснює безпосередній вплив на 
соціум, розкриваючи свою загальносоціальну та юри-
дичну цінність. Саме завдяки формі право фактично 
діє у певних просторово-часових вимірах із метою 
гарантування та забезпечення свободи індивіда.

Отже, з урахуванням тих змін, що відбуваються 
в суспільстві, значну актуальність отримує потреба 
теоретичного переосмислення ролі, сутності та при-
роди правових актів, аналізу специфіки їх співвідно-
шення між собою.

Мета статті – визначити сутність правових актів, 
розкрити особливості співвідношення нормативних, 
індивідуальних і правоінтерпретаційних актів та їх 
соціальне призначення.

Загальнотеоретичні аспекти предмета дослідження 
розглядалися такими науковцями, як С.С. Алек-
сєєв, О.М. Васильєв, А.Б. Венгєров, В.М. Горше-
ньов, В.В. Дудченко, В.П. Казимирчук, В.В. Лаза-
рєв, П.О. Недбайло, Ю.М. Оборотов, А.С. Піголкін, 
О.Ф. Скакун, С.Я. Фурса, М.В. Цвік та ін. 

Як цілісне явище соціальної реальності право має 
певні форми зовнішнього виразу, що відображають 
його зміст, структуру та особливості як специфіч-
ного регулятора суспільних відносин і складного 
соціокультурного феномену.

Формування права – це складний, багатоаспек-
тний соціальний процес, зумовлений взаємодією 
об’єктивних умов і суб’єктивних чинників, що 
визначають і забезпечують утворення нових норм 
права.

Цей процес складається з кількох етапів. На пер-
шому етапі цього процесу відбувається формування 
певних суспільних відносин, які в результаті бага-
торазового повторення набувають нормативного 
характеру. На другому етапі (правозакріплення) від-
бувається державне санкціонування суспільної та 
державної (в історичному аспекті передусім судової) 
практики, її розгорнуте законодавче закріплення. 
Шляхом правозакріплення складаються основи пра-
вового регулювання суспільних відносин. На тре-
тьому етапі держава з метою конкретизації та дета-
лізації основ правового регулювання самостійно 
створює широке коло правових приписів. Саме цей 
етап і називається правотворчістю. Отже, правоут-
ворення не зводиться до правотворчості, яка є лише 
останнім етапом цього процесу [1, c. 120].

Отже, щоб проаналізувати відображення сучас-
ного права в письмових актах, необхідно визначити 
співвідношення між такими поняттями, як нормот-
ворчість, правотворчість та законотворчість.

Так, з позиції соціального регулювання та чинних 
соціальних норм ми можемо стверджувати, що най-
більш широким за об’ємом свого змісту є поняття 
нормотворчості – відображення сукупності вира-
ження всіх видів соціальних норм (право, моралі, 
традицій та ін.). На наступному рівні знаходиться 
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правотворчість як відображення процесу створення 
всіх можливих видів правових актів. У свою чергу, 
законотворчість є найбільш вузьким поняттям, яке 
відображає процеси створення законів.

Якщо розглядати правотворчість у зазначеному 
аспекті, то зрозуміло, що мова йде про всі можливі 
форми вираження права – як нормативні, так і інди-
відуальні. Тут ми маємо вказати, що до актів пра-
вотворчості належать усі види правових актів як зі 
сфери реалізації та застосування, так і зі сфери зако-
нотворення.

Зазначений підхід цілком відповідає «духу» 
сучасного права постмодерну, бо дає змогу наблизи-
тися до гармонії протиріч хаосу і порядку та форма-
лізувати таку, що відповідає потребам суспільства, 
модель поведінки.

Аналізуючи сутність правового акту, можна його 
охарактеризувати як виражений у певній формі від-
повідно до законодавства результат дії компетент-
ного суб’єкта права, орієнтований на регулювання 
суспільних відносин. 

На думку О.І. Ющика, письмовий правовий акт – 
це юридичний документ, який приймає уповнова-
жений суб’єкт права; він має офіційний характер і 
спрямований на регулювання суспільних відносин. 
За допомогою видання правових актів здійснюється 
правове регулювання та впорядкування суспільних 
відносин [2, c. 19].

Правовий акт – це передусім акт-волевиявлення 
(рішення) уповноваженого суб’єкта права. Саме 
завдяки волевиявленню ми отримуємо результат у 
вигляді певного акту, що регулює суспільні відно-
сини. Фактично, таке регулювання здійснюється за 
допомогою встановлення (зміни, скасування) право-
вих норм, а також визначення (зміни, припинення) 
на основі цих норм прав і обов’язків учасників кон-
кретних правовідносин, міри їх відповідальності. 
Зазначене волевиявлення здебільшого оформляється 
у вигляді письмового документа (акта-документа).

Враховуючи зазначені характеристики, можна виді-
лити певні ознаки правового акта: він виражає волю 
(волевиявлення) уповноваженого суб’єкта права, його 
владні веління; зазначене волевиявлення має офіційний 
характер, воно обов’язкове для виконання; його соці-
альне призначення – регулювання суспільних відно-
син; завдяки такому волевиявленню встановлюються 
правові норми, а також виникають конкретні право-
відносини; може бути актом-документом, зміст якого 
фіксується у документальній формі, і актом-дією, за 
допомогою якого виникає юридичний результат (усний 
наказ командира або жест представника поліції); і, без-
умовно, таке волевиявлення становить юридичний 
факт, що спричиняє певні правові наслідки.

Як уже зазначалося раніше, однією з найбільш 
затребуваною формою правових актів є письмова 
(акт-документ), але поряд із нею може бути усна 
(заяви, розпорядження, накази, вказівки) і конклю-
дентна (акт-дія або акт-жест). Але це не єдиний кла-
сифікаційний критерій. Так, за юридичною субор-
динацією (нормативністю) правових актів можна 
виділити:

– нормативні, що регулюють певну сферу сус-
пільних відносин і є загальнообов’язковими; 

– індивідуальні (ненормативні), що породжують 
права і обов’язки лише у тих конкретних суб’єктів, 
яким вони адресовані, у конкретному випадку;

– інтерпретаційні (акти тлумачення норм права).
Сьогодні в загальнотеоретичній юриспруденції 

сформульовано певні напрацювання щодо визна-
чення та аналізу ключових ознак нормативних та 
індивідуальних актів. 

М.В. Цвік свого часу обґрунтовував, що норма-
тивні акти мають такі ознаки:

– створюються внаслідок нормотворчої, законо-
давчої діяльності органів держави або референдуму;

– містять норми права;
– є основним джерелом права;
– юридично обов’язкові для нефіксованого кола 

осіб;
– видаються у формі законів, указів, постанов, 

актів нормативного характеру;
– містять загальнообов’язкові правила пове-

дінки (норми), тоді як акт застосування норм права 
має індивідуально-конкретні приписи, а інтерпре-
таційний акт – роз’яснення змісту та меж дії норм 
права;

– стосуються всіх суб’єктів, які опиняються в 
нормативно регламентованій ситуації, а акт засто-
сування положень права адресується конкретним 
особам чи організаціям і є обов’язковим до вико-
нання тільки ними (інтерпретаційний акт адресу-
ється суб’єктам, які застосовують норми права, що 
роз’яснюються);

– регулюють певний вид суспільних відносин 
(акт застосування норм права – конкретну життєву 
ситуацію; інтерпретаційний акт не змінює змісту 
правового регулювання, а тільки доповнює його 
роз’ясненнями норм права);

– діють тривалий час і не вичерпують себе 
фактами застосування (дія акта застосування норм 
права закінчується у зв’язку з припиненням існу-
вання конкретних правовідносин; інтерпретаційний 
акт діє тільки разом з нормативним актом, приписи 
якого роз’яснюються, і має допоміжне значення) 
[3, с. 279].

Розвиваючи зазначені положення, О.Ф. Скакун 
обґрунтовує, що критерії розмежування правових 
актів можна диференціювати за певними ознаками. 

Нормативні акти:
– поширюються не на конкретні життєві ситуа-

ції, а на заздалегідь не визначену кількість тотожних 
за своїми ознаками випадків;

– адресуються колу осіб, не окреслених персо-
нально;

– реалізуються за допомогою правових засобів 
багаторазової дії;

– зазвичай не мають чітких часових меж.
Індивідуально-правові акти:
– видаються правозастосовними органами;
– не містять норм права;
– не є джерелом права; юридично обов’язкові 

тільки для зазначених осіб;
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– видаються у формі указів, постанов, наказів, 
розпоряджень щодо згаданих у них осіб або конкрет-
них обставин;

– спрямовуються на врегулювання конкретних 
видів соціальної поведінки;

– поширюються лише на персонально визначе-
них осіб;

– не передбачають повторного застосування 
одних і тих самих юридичних засобів;

– мають переважно короткостроковий характер, 
припиняються після реалізації відповідних індивіду-
альних правових приписів [4, с. 412].

У сучасній вітчизняній юриспруденції виникають 
питання щодо критеріїв, за допомогою яких можна 
розмежувати нормативні та ненормативні акти, щодо 
встановлення ступеня правомочності ухвалення акта 
відповідним суб’єктом. Оскільки в Україні відсутній 
закон, яким було б урегульовано такий поділ, а в Кон-
ституції та спеціальних законах не завжди визначено 
види правових актів з точки зору їх нормативності, то, 
як слушно зауважує В.В. Головченко, необхідно погля-
нути на цю проблему на основі доробку науковців і 
правових позицій Конституційного Суду [5, с. 97]. Як 
вбачається, для всебічності дослідження необхідно 
розглядати позиції, сформульовані не тільки у юри-
дичній доктрині та висновках Конституційного Суду, 
але й ще в інших джерелах (рішеннях інших судів і 
текстах підзаконних нормативно-правових актів).

Згідно з п. 1.4 Порядку подання нормативно-пра-
вових актів на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України та проведення їх державної реєстра-
ції, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 12.04.05 р. № 34/5, нормативно-право-
вий акт – це офіційний письмовий документ, ухвале-
ний уповноваженим на це суб’єктом нормотворення 
у визначеній законодавством формі та за встанов-
леною законодавством процедурою, спрямований 
на регулювання суспільних відносин, що містить 
норми права, має неперсоніфікований характер і роз-
рахований на неодноразове застосування. Ухвалення 
нормативно-правових актів у вигляді листів і теле-
грам не допускається [6].

Зміст цього положення свідчить про те, що дер-
жавній реєстрації підлягають виключно норма-
тивно-правові акти, визначальними рисами яких у 
порівнянні з актами індивідуальної дії є неперсоні-
фікований характер і спрямованість на неодноразове 
використання.

Сам по собі той факт, що конкретний акт зачі-
пає права, свободи та законні інтереси громадян, 
не свідчить про його нормативно-правовий харак-
тер, оскільки будь-який акт, як нормативно-право-
вий, так і акт індивідуальної дії, є джерелом прав 
та обов’язків і, відповідно, зачіпає права, свободи 
та законні інтереси особи, групи осіб або невизна-
ченого кола осіб.

Під час аналізу матеріалів судової практики 
Вищого адміністративного суду України можна зна-
йти певні обґрунтування актів індивідуальної дії. 

Так, за висновком (та усталеними в теорії права 
підходами до класифікації актів) Вищого адмі-

ністративного суду України правовий акт інди-
відуальної дії – це виданий суб’єктом владних 
повноважень документ, ухвалений із метою реалі-
зації положень нормативно-правового акта (актів) 
щодо конкретної життєвої ситуації, який не міс-
тить загальнообов’язкових правил поведінки та 
стосується прав і обов’язків чітко визначеного 
суб’єкта (суб’єктів), якому він адресований (поста-
нова Вищого адміністративного суду України від 
15.01.2009 р. № К-1647/07 у справі №8/697 Госпо-
дарського суду Луганської області за позовом ТзОВ 
«Луганське енергетичне об’єднання» до Спеціалі-
зованої державної податкової інспекції по роботі з 
великими платниками податків у м. Луганську про 
визнання недійсним податкового роз’яснення).

Певною мірою Вищий адміністративний суд 
України надає роз’яснення щодо належності окре-
мих актів, які ухвалюють уповноважені державні 
органи, до актів індивідуальної дії. Так, у постанові 
пленуму Вищого адміністративного суду України 
№ 2 від 06.03.2008 р. «Про практику застосування 
адміністративними судами окремих положень 
Кодексу адміністративного судочинства України під 
час розгляду адміністративних справ» визначено, що 
до правових актів індивідуальної дії належать також 
рішення (постанови) про притягнення фізичних 
осіб до адміністративної відповідальності, які ухва-
лені суб’єктами владних повноважень (крім суду), і 
рішення державних виконавців та/або інших поса-
дових осіб органів державної виконавчої служби 
під час здійснення ними виконавчого провадження 
[7, с. 117].

Однак правова позиція Вищого адміністратив-
ного суду України може бути прийнята правозасто-
сувачем для вирішення конкретної справи адміні-
стративної юрисдикції; у свою чергу, узагальнений 
підхід потребує доктринального опрацювання.

У науково-практичному коментарі до КАС Укра-
їни нормативно-правові акти визначені як рішення, 
дію яких поширено на невизначене або визначене 
загальними ознаками коло осіб і які призначені для 
неодноразового застосування щодо цього кола осіб. 
Правові акти індивідуальної дії – це рішення, які є 
актом одноразового застосування норм права і дію 
яких поширено на конкретних осіб або які стосу-
ються конкретної ситуації [8, с. 132].

У 2008 р. було подано законопроект № 1343, у 
якому було надано таке визначення: «Нормативно-
правовий акт – офіційний правовий документ, ухва-
лений уповноваженим на це суб’єктом у визначеній 
формі та за встановленою процедурою, який регу-
лює суспільні відносини і містить норми права» [9].

Запропоноване в проекті закону визначення не 
повністю розкриває сутність нормативно-правового 
акту, залишаючи поза увагою такі ознаки, як непер-
соніфікований характер і розрахунок на неоднора-
зове застосування.

Більш детально поняття нормативно-правового 
акту та акту індивідуальної дії формулює С.В. Ківа-
лов. Так, на думку науковця, під час аналізу сутності 
та змісту термінів «нормативно-правовий акт», «акт 



6

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3/2016
 
індивідуальної дії» можна запропонувати такі визна-
чення термінів. Нормативно-правовий акт – акт, 
ухвалений суб’єктом владних повноважень на вико-
нання покладених на нього чинним законодавством 
владних управлінських функцій, дія якого поширена 
на невизначене коло осіб, чинність якого може бути 
втрачена внаслідок ухвалення іншого нормативно-
правового акта, рівного за юридичною силою чи вна-
слідок закінчення терміну дії, зазначеного в самому 
нормативному акті. Правовий акт індивідуальної 
дії – акт, ухвалений суб’єктом владних повноважень 
у межах визначеної законодавством компетенції 
щодо здійснення владних управлінських функцій, 
дія якого поширюється на вирішення конкретного 
питання або стосується конкретної особи (фізичної 
чи юридичної). Ці терміни доцільно закріпити у ст. 3 
КАС України окремими пунктами 16 і 17 [10, с. 183].

Хоча обґрунтовані С.В. Ківаловим визначення 
термінів належать більшою мірою до правових актів 
у сфері державного управління та адміністратив-
ного права, утім, вони вказують на стійкий зв’язок із 
поняттям правових актів.

Обґрунтовуючи доцільність віднесення норма-
тивних та індивідуальних актів до правових, слід 
проаналізувати ще й практику Конституційного суду 
України.

Зокрема, у п. 4 мотивувальної частини рішення 
КС від 16.04.2009 р. № 7-рп/2009 (справа про ска-
сування актів місцевого самоврядування) зазначено: 
«Конституційний Суд дійшов висновку, що органи 
місцевого самоврядування, вирішуючи питання міс-
цевого значення, представляючи спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ та міст, ухвалюють 
нормативні та ненормативні акти. До нормативних 
належать акти, які встановлюють, змінюють чи при-
пиняють норми права, мають локальний характер, 
розраховані на широке коло осіб і застосовуються 
неодноразово, а ненормативні акти передбачають 
конкретні приписи, звернені до окремого суб’єкта 
чи юридичної особи, застосовуються одноразово й 
після реалізації вичерпують свою дію».

Такий висновок узгоджується з правовими пози-
ціями, викладеними в рішенні КС від 27.12.2001 р. 
№ 20-рп/2001 у справі про укази Президії Верхо-
вної Ради щодо Компартії України. У цьому рішенні 
зазначено, що «ознаками нормативності правових 
актів є невизначеність дії в часі та неодноразовість 
їх застосування» (абз. 1 п. 6 мотивувальної частини).

За правовою позицією єдиного органу конститу-
ційної юрисдикції, «нормативне регулювання є фор-
мою впорядкування суспільних відносин і має здій-
снюватися його суб’єктами у визначених законом 
межах» (абз. 2 п. 7 мотивувальної частини рішення 
від 03.02.2009 р. № 4-рп/2009).

У п. 5 мотивувальної частини рішення КС від 
22.04.2008 р. № 9-рп/2008 щодо відповідності Кон-
ституції низки указів Президента стосовно діяль-
ності Ради національної безпеки Суд зазначив, що 
оскаржені укази глави держави «є правовими актами 
ненормативного характеру (індивідуальної дії) <…> 
Ці укази стосувалися окремих фізичних осіб, були 

розраховані на персональне (індивідуальне) застосу-
вання і після їх реалізації вичерпали свою дію». 

Такий висновок ґрунтується на правовій позиції 
єдиного органу конституційної юрисдикції щодо 
ненормативності правових актів, викладеній в абз. 4 
п. 1 мотивувальної частини рішення від 23.06.1997 р. 
№ 2-зп/97 (справа про акти органів Верховної Ради), 
яка полягає в тому, що «за своєю природою ненор-
мативні правові акти, на відміну від нормативних, 
встановлюють не загальні правила поведінки, а 
конкретні приписи, звернені до окремого індивіда 
чи юридичної особи, застосовуються одноразово й 
після реалізації вичерпують свою дію».

Відповідно до пп. 3.14 п. 3 мотивувальної час-
тини рішення КС від 19.10.2009 р. № 26-рп/2009 
(справа про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо виборів Президента) «основною формою 
реалізації завдань і функцій органів виконавчої влади 
є видання ними правових актів управління. Правові 
акти управління характеризуються рядом ознак, 
однією з яких є вимоги щодо належного оформлення 
таких актів, за якими акт управління є письмовим 
документом певного виду, підготовленим за прави-
лами юридичної техніки та виданим з дотриманням 
нормативно встановленої процедури».

Критерії розмежування актів за ознаками їх 
ієрархічної нормативності викладені також у 
рішеннях КС від 03.10.97 р. № 4-рп/97 (справа про 
набуття чинності Конституцією), 27.03.2000 р. 
№ 3-рп/2000 (справа про всеукраїнський референ-
дум), 19.06.2001 р. № 9-рп/2001 (справа щодо стажу 
наукової роботи); 16.01.2003 р. № 1-рп/2003 (справа 
про Конституцію АРК), 14.03.2014 р. № 2-рп/2014 
(справа про проведення місцевого референдуму 
в АРК) та у висновку від 11.07.2001 р. № 3-в/2001 
(справа про Римський статут) [11].

Враховуючи наведені положення й ознаки норма-
тивних та індивідуальних правових актів, ми можемо 
стверджувати, що до нормативно-правових актів 
належать закони та підзаконні акти, нормативно-
правові договори тощо, а до індивідуально-правових 
актів належать правозастосовні та правореалізаційні 
юридичні документи.

Наступним видом правових актів, який має бути 
розглянуто для отримання всебічного розуміння 
правових актів, є правоінтерпретаційний акт, що 
є результатом інтерпретаційної діяльності. Тлума-
чення норм права є невіддільною частиною юри-
дичної діяльності. Цей складний інтелектуальний 
процес пов’язаний зі з’ясуванням та роз’ясненням 
компетентним суб’єктом сутності письмових право-
вих актів, результати якого здебільшого оформля-
ються в правоінтерпретаційних актах [12, с. 92].

Тлумачення права, по суті, є розумовою діяль-
ністю, що пронизує весь процес правового регу-
лювання та претендує на універсальність. Право-
творчу роботу необхідно починати з тлумачення 
наявних нормативних актів, щоб усвідомити, дієві 
вони чи потребують заміни. Тлумачення здійсню-
ється й коли йдеться про здійснення права: спочатку 
треба з’ясувати суть норми права, а потім приймати 
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рішення про її реалізацію. Особлива роль належить 
тлумаченню під час застосування нормативних 
актів, оскільки воно часто пов’язано з накладенням 
санкцій або інших юридичних наслідків.

На думку З.М. Юдіна, «значення тлумачення 
права істотно зростає в теперішній час, коли соці-
альна та юридична практика поступово відходить 
від традиційних для нашого суспільства уявлень 
про право як установлення держави, а в юридичній 
доктрині актуалізується думка про необхідність роз-
різнення «правових» і «неправових» законів, про 
доцільність закріплення в законодавстві та інших 
правових нормативах різних механізмів, що дозволя-
ють блокувати дію «застарілих», «несправедливих», 
«абсурдних» та інших розпоряджень такого харак-
теру» [13, с. 74].

Залежно від суб’єкта слід розрізняти офіційне та 
неофіційне тлумачення. Д.М. Михайлович з цього 
приводу зазначає, що офіційне юридичне тлума-
чення – це здійснене компетентним суб’єктом усві-
домлення дійсного змісту нормативних приписів, 
результати якого закріплюються в офіційному пись-
мовому документі з метою їх доведення до відома 
всіх адресатів інтерпретованих приписів [14, с. 11].

Офіційне тлумачення може бути автентичним і 
легальним, мати обов’язковий (наприклад, правові 
акти тлумачення Конституційного Суду України) і 
рекомендаційний (наприклад, роз’яснення вищих 
спеціалізованих судів) характер. Хоча на прак-
тиці офіційне тлумачення норм права визнається 
обов’язковим для всіх його адресатів.

Не викликає сумнівів, що до правових актів нале-
жать саме правоінтерпретаційні акти офіційного 
тлумачення. Так, наприклад, С.В. Шевчук цілком 
слушно зауважує, що правоінтерпретаційні акти 
слід відносити до актів, які фактично містять норми 
права і є формальним джерелом права [15, с. 105].

На думку Н.М. Крестовської, акти офіційного 
тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові 
акти, видані компетентними державними органами, 
що містять роз’яснення норм права або порядку їх 
застосування [16, с. 402].

У цілому погоджуючись із зазначеним визначен-
ням, хочемо звернути увагу на те, що використання 
терміну «інтерпретаційні акти» є не зовсім вдалим, 
бо воно ширше за обсягом і певною мірою не відпо-
відає сутності актів офіційного тлумачення, містить 
ще й акти неофіційного тлумачення.

Також не менш важливою є особливість форми 
вираження правоінтерпретаційних актів у право-
застосовній сфері. Враховуючи специфіку процесу 
здійснення застосування права, правозастосовні 
інтерпретаційні акти можуть виступати як самостій-
ний правовий акт або як частина іншого акту засто-
сування права (у його мотивувальній частині).

Висновки. Отже, проведений аналіз дає підстави 
стверджувати, що поняття «нормативний акт» і «нор-
мативно-правовий акт» мають однаковий зміст, тобто 
означають один вид правового акту. У свою чергу, 
поняття «ненормативний акт», «індивідуально-право-
вий акт», «акт індивідуальної дії» та «індивідуальний 
акт» теж є синонімами. Тому для запобігання колізій 
та нетотожності у розумінні вважаємо за необхідне 
використовувати наступні терміно-поняття: «норма-
тивно-правові акти» та «індивідуально-правові акти». 
Зазначені терміно-поняття, з одного боку, вказують 
на прив’язку саме до правових актів (з урахуванням 
співвідношення нормо-право-законотворчості), а з 
іншого – відображають специфіку співвідношення 
нормативного та ненормативного соціального регу-
лювання. Стосовно правоінтерпретаційних актів слід 
зазначити, що до правових актів належать лише акти 
офіційного тлумачення.

Відповідно, ми можемо провести класифікацію 
письмових правових актів, класифікаційним крите-
рієм якої стане юридична субординація (норматив-
ність) правових актів. Письмові правові акти діляться 
на нормативно-правові (закони та підзаконні акти та 
ін.); індивідуально-правові (наприклад, рішення міс-
цевої ради про відмову конкретному громадянинові в 
безоплатній передачі земельної ділянки із земель дер-
жавної та комунальної власності, передбаченій ст. 121 
Земельного кодексу України, або будь-який нотарі-
альний акт); акти офіційного тлумачення права (пра-
вові акти тлумачення Конституційного Суду України, 
роз’яснення вищих спеціалізованих судів).

Не викликає сумнівів, що критерії розмежування 
правових актів за ознаками їх нормативності мають 
бути чітко визначені в законодавстві, але, оскільки 
законодавство України не містить таких визначень 
і критеріїв їх розмежування за ознаками норматив-
ності, то правозастосовувач стикається з проблемою 
розуміння та якісного використання наявних право-
вих положень. Тому подальші наукові розробки при-
роди правових актів вбачається актуальним та затре-
буваним напрямом загальнотеоретичних досліджень.
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Актуальність дослідження пояснюється існу-
ванням значного суспільного інтересу до лобізму в 
Україні та різних поглядів на природу зазначеного 
явища. До того ж, в США обіг коштів у відповід-
ній сфері діяльності у середньому складає близько 
3 млрд. доларів США на рік [1, с. 29; 2 ]. Офіційно 
лише тільки компанія Boeing витратила на лобізм 
у період з 1998 по 2004 роки 71 млн. доларів США 
[3, с. 8].

Метою статті є висвітлення питань, що стосу-
ються природи явища лобізму, історії його виник-
нення та розвитку, світового досвіду впровадження 
інституту лобізму на законодавчому рівні тощо.

Лобізм можна розуміти у двох значеннях: широ-
кому і вузькому. Перш за все така диференціація 
пов’язана з суб’єктом лобіювання та природою 
інтересів, що відстоюються.

У широкому значенні під лобізмом слід розу-
міти відстоювання інтересів будь-яких соціальних 
груп або окремих осіб у площині державної діяль-
ності. Такі інтереси не тільки можуть бути зумов-
лені метою покращення законодавства з точки зору 
ефективності ведення підприємницької діяльності, 
а й носити неприбутковий характер.

Цікавими у контексті такого розуміння лобізму 
є періоди його формування у рамках історико-полі-
тичної ретроспективи:

1) релігійний (друга половина ХVІ ст.), 
пов’язаний з великим впливом релігійних орга-
нізацій на прийняття державними установами 
визначних суспільно-економічних та політичних 
рішень;

2) світський (перша половина ХVІІ ст.), пов’язаний 
з процесом обговорення та прийняття необхідних різ-
нопланових рішень під час світських зустрічей;

3) парламентський (середина XVII ст.), 
пов’язаний із активною діяльністю та політичним 
піднесенням британського парламенту;

4) дискусійний (перша половина ХІХ ст.), 
пов’язаний із початком гострих політичних дебатів 
у конгресі США;

5) груповий (середина ХІХ ст.), пов’язаний зі 
становленням та розвитком групових політичних 
інтересів у конгресі США;

6) політико-юридичний (друга половина ХІХ – 
початок ХХ ст.), пов’язаний із негативним змістом 
і кваліфікацією лобізму як хабарницької діяльності 
[4, с. 73].

Більш вузьке значення зачіпає здебільшого від-
стоювання комерційних інтересів та відповідний 
вплив на органи публічної влади в рамках здій-
снення ними законодавчої чи виконавчої діяльності. 
Саме тому така модель лобізму представляє інтерес 
для нашого дослідження.

Слово лобізм ( від англ. lobbying, lobby) у своєму 
англомовному варіанті вперше було зафіксовано в 
писемній мові ще в 1553 році. На той час ним нази-
вали місця для прогулянок у монастирях. Через сто-
ліття це слово змінило свій зміст і стало означати 
приміщення для прогулянок у Палаті громад Англії 
[1, с. 28; 5, с. 2].

Вважається, що політичний відтінок слово 
«лобізм» набуло у XIX ст. у США. Так, цей тер-
мін позначав купівлю голосів за гроші у коридорах 
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Конгресу. Більш того, саме це явище є похідним від 
закріпленого у першій поправці Конституції США 
права громадян звертатися до уряду з петиціями. У 
1808 році слово “lobby” вперше було зафіксовано у 
протоколах Конгресу США. Під цим поняттям розу-
міли місце, де зацікавлені особи могли донести свою 
позицію, переконання до членів Палати представни-
ків чи сенаторів. Цим місцем були коридори, холи, 
вестибюлі [6, c. 159; 5, с. 2].

Сьогодні дискусійним залишається питання про 
природу явища лобізму, стосовно якого існує дві 
точки зору.

По-перше, лобізм відносять до численних проявів 
корупції. Слід зазначити, що організація Transparency 
International, Світовий банк та інші організації розу-
міють під корупцією зловживання владою заради 
особистої вигоди [7, с. 35–46]. У Конвенції Ради 
Європи «Про цивільно-правову відповідальність за 
корупцію» від 27 січня 1999 року дається таке визна-
чення цього явища: «Корупція означає прохання, 
пропозицію, дачу або прийняття, прямо або побічно, 
хабара або будь-якої іншої неналежної переваги чи 
обіцянки, які порушують належне виконання будь-
яких обов’язків або поведінку, необхідну від одер-
жувача хабара, неналежної переваги чи обіцянки» 
[8, с. 46–55].

На підтримку такого погляду існує три аргу-
менти. Так, сама історія формування лобізму вказує 
на те, що до початку ХХ ст. він був невіддільним від 
корупції й у своїй основі мав фаворитизм. Лобізм не 
мав професійних ознак. У 1862 році у США поняття 
«лобіювання» виникло на базі лексеми «лобі», а в 
1863 році з’явилося слово «лобіст»; ці терміни вжи-
валися для позначення різного виду корупційних 
діянь [5, c. 3].

Крім того, на існування такої точки зору впливає той 
факт, що лобізм існує в будь-якій державі незалежно 
від державного режиму та рівня правосвідомості гро-
мадян, що приводить до тіньового його існування без 
можливості будь-яким чином внести демократичні 
начала у здійснення відповідної діяльності.

Третім аргументом є те, що невирішеним залиша-
ється питання дотримання балансу інтересів грома-
дян, що обрали тих чи інших державних діячів, та 
комерційно зацікавлених бізнес-спільнот при вирі-
шенні питання, що містить конфлікт інтересів зазна-
чених вище груп.

Прихильники другої точки зору вказують на те, 
що лобізм представляє собою легітимний спосіб 
впливу на владу. Така позиція заслуговує на увагу 
але з одним вагомим застереженням, що полягає у 
дотриманні ключових вимог для реалізації взаємодії 
з владою:

1) існування законодавства, що регламентує 
діяльність лобістів. Так, регулюванню підлягає реє-
страція таких фізичних та юридичних осіб, до еконо-
мічних напрямів діяльності яких відноситься вплив 
на владу у сфері прийняття тих чи інших норма-
тивно-правових актів;

2) дотримання ключових для правової системи 
принципів при здійсненні лобістської діяльності 

(верховенство права, принцип передбачуваності та 
пропорційності, принципи рівності та справедли-
вості тощо). Зазначена теза обґрунтовується тим, що, 
якщо говорити про якесь явище, яке існує в межах 
правового поля, то необхідно вказувати на те, що 
воно повинно існувати з дотриманням самого духу 
права, яким і є його принципи;

3) професіоналізм в основі лобістської діяль-
ності. Визначення лобізму як професії у значенні 
напряму економічної діяльності (у більш широкому, 
ніж трудові правовідносини, сенсі ) впливає на пози-
тивний для держави аспект, що полягає в оподатку-
ванні коштів, отриманих від здійснення впливу на 
владу з метою захисту комерційних інтересів;

4) використання дозволеної законодавством мето-
дології. Важливість цієї вимоги пояснюється тим, що 
одним із ключових факторів на шляху до визначення 
лобізму як явища, що не має жодного відношення до 
корупції, є саме ті встановлені законодавством засоби 
та способи, що використовуються при впливі на владу 
для досягнення комерційних інтересів.

У рамках розуміння явища лобізму в такому кон-
тексті можна легко погодитися з тим, що така форма 
впливу виконує важливу соціальну функцію посе-
редництва між бізнес-спільнотою та державою, що 
дає змогу швидше реагувати на потреби перших та 
отримувати державі більший обсяг податків за умови 
створення сприятливого клімату для здійснення під-
приємницької діяльності.

Слід зазначити, що до функцій лобізму можна 
віднести також й такі:

– функція представництва інтересів, яка полягає 
у допомозі створення державою правильного з точки 
зору правового регулювання тих чи інших суспіль-
них відносин курсу розвитку;

– функція посилення самоорганізації громадян-
ського суспільства [1, с. 8, 9];

– інформаційна функція, що полягає в доне-
сенні необхідної аналітичної інформації до відповід-
них суб’єктів про статус справ у тих чи інших галу-
зях суспільного життя, про ставлення певних груп 
інтересів до тих чи інших питань;

– прогностична функцію, яка виявляється в 
тому, що лобісти, забезпечуючи органи державної 
влади та керівництво компаній і організацій великим 
обсягом інформації, сприяють більш точному про-
гнозуванню розвитку подій;

– контрольна функція, що проявляється в 
постійному нагляді за прийняттям управлінських 
рішень суб’єктами владних повноважень; ця функ-
ція дає можливість здійснювати коригування управ-
лінських рішень ще у фазі їх розробки;

– функція упорядкування плюралізму суспіль-
них інтересів, що виражається у зіставленні інтер-
есів та визначенні пріоритетів [9, с. 550].

Отже, саме з дотриманням зазначених вимог 
лобізм не тільки не є проявом корупції, а й вважа-
ється її конкурентом, законодавчо дозволеною адмі-
ністративно або кримінально некараною альтернати-
вою, що, безперечно, вказує на його переваги перед 
корупційними методами впливу на владу.
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Можна погодитися з В.В. Субочевим, який до 
основних рис лобізму відносить такі:

– його нерозривний зв’язок з владними інститу-
тами;

– лобізм представляє собою феномен соціально-
політичного посередництва;

– наявність чітко визначеного об’єкту впливу − 
процесу прийняття рішень органами публічної влади 
[1, с. 30, 31].

Варто зазначити про існування декількох науко-
вих концепцій плати за лобістську діяльність. Так, 
П.А. Толстих у своїй праці, присвяченій лобізму, 
виокремлює такі:

1) концепція «плати за голос». У її рамках лобізм 
представляє собою прихований договірний обмін 
виборчими ресурсами між групами інтересів (і від-
повідними їм у політичному процесі лобі) та законо-
давцями. Серед прихильників такої концепції можна 
назвати американських політологів Г. Маккорнела та 
Дж. Стіглера:

2) концепція «плати за намагання». У свій час 
вона була розроблена А. Дензо та М. Мунгером. Ця 
концепція полягає в тому, що висвітлює політика у 
рамках лобістських відносин як особу, що після її 
обрання займається продажем власних послуг, а не 
голосу у підтримку того чи іншого законопроекту з 
отриманням у подальшому підтримки з боку відпо-
відних груп інтересів, що представляє собою певний 
електоральний дивіденд;

3) концепція «законодавчої субсидії». Вона була 
створена Р. Холлом та висвітлює лобістів через 
призму намагання субсидувати групами інтересів 
політика, що на їх погляд має схожі уявлення та 
вподобання у контексті законотворчої діяльності 
[10, с. 210].

Закордонний досвід впровадження лобізму на 
законодавчому рівні свідчить про існування різнома-
нітних особливостей імплементації у сферу відстою-
вання інтересів у різних державах.

О.В. Шевченко, досліджуючи європейську 
PR-практику, доходить висновку щодо існування 
двох моделей регулювання державою питань 
лобізму: англосаксонської та європейської континен-
тальної [5, с. 7; 11].

Говорячи про роль США у процесі формування та 
розвитку феномена лобізму, слід зазначити, що сьо-
годні діяльність лобістів у цій державі регулюється 
Lobbying Disclosure Act від 1995 року, ініціатива про 
прийняття якого відноситься до 1956 року. Так, цей 
законодавчий акт встановлює основні вимоги до 
діяльності лобістів у США, до яких можна віднести 
необхідність реєстрації клієнтів та розмір отримува-
ної платні, опис специфіки діяльності для реалізації 
замовлення тощо. Цікавим є той факт, що кількість 
зареєстрованих лобістів у США весною 1996 року 
склала близько 4 000 осіб, що свідчить про зна-
чний успіх імплементації відповідних норм у відпо-
відну сферу суспільного життя того часу [12, c. 59, 
61]. Цікаво також те, що на наш час лише у самому 
Вашингтоні кількість зареєстрованих лобістів ста-
новить приблизно 14 000 осіб [13, с. 10]. Крім того, у 

процесі інституційного оформлення американського 
лобіювання у Вашингтоні утворилася за декілька 
кілометрів від Капітолія навіть так звана лобіст-
ська вулиця – “K Street”, де зосереджена більшість 
лобістських фірм і представництв» [14, с. 1].

У США також характерним є використання тер-
міна «лобіст» у значенні особи, яку найняв або при-
йняв на роботу клієнт, а також того, хто організував 
декілька (більше одного) контакту від імені цього 
клієнта та витратив на це протягом шести місяців 
не менш ніж 20% свого часу. Варто зазначити, що 
під лобістським контрактом слід розуміти комуні-
кацію в усній чи письмовій формі від імені клієнта 
з відповідальними представниками виконавчої чи 
законодавчої влади з питань законів, правил, норма-
тивів, дотацій, дозволів, займів, програм або призна-
чення когось на будь-яку посаду, що підлягає затвер-
дженню сенатом [15].

Для Франції історія лобізму починається з 
1884 року, а саме з прийняття закону, що проголо-
шував свободу союзів. Так, цей нормативно-право-
вий акт сприяв захисту «цехових інтересів» лобістів. 
Фактично останні були посередниками між політи-
ками та своїми патронами – промисловцями у цукро-
вій, табачній та металургійній сферах [12, с. 62]. У 
наш час Франція, так само як і Австрія та Голландія, 
пішла шляхом створення відповідної структури – 
спеціального інституту соціально-економічної ради, 
яка має чіткий юридичний статус, виконує роль 
своєрідного лобістського парламенту. Він виступає 
як консультативно-дорадчий орган, має право вирі-
шального голосу в законотворчому процесі. Але й 
цей підхід далекий від досконалості. Залишаються 
неврегульованими питання про те, які лобістські 
групи можуть і повинні бути представлені в цьому 
органі, яким чином враховувати зміни наявних в кра-
їні лобістських груп [16].

Для Німеччини характерною є відсутність єди-
ного федерального закону про лобістську діяль-
ність. Таку діяльність регламентує низка правових 
актів, що зумовлено специфікою політичної сис-
теми цієї держави. Основним об’єктом лобіювання 
у Німеччині є уряд на чолі з федеральним канцле-
ром, оскільки приблизно 3/4 всіх законопроектів 
базується на проектах, що розробляються урядом, а 
також адміністраціями різних рівнів. Безпосередня 
взаємодія між групами інтересів та державно-адмі-
ністративним апаратом тут, як правило, має форму 
консультацій. Для цього при урядових інституціях 
діють різноманітні ради, комісії, комітети, які не 
мають визначеного юридичного статусу, а тому 
не потребують для свого створення або ліквідації 
жодних адміністративних процедур. Це робить такі 
організації однією з найзручніших форм контакту 
«груп інтересів» з урядом [17].

Необхідно також сказати про особливості пар-
ламентського лобіювання у Німеччині. Важливе 
значення має стаття 17 Конституції ФРН, що надає 
право «кожному самостійно або спільно з іншими 
звертатись з проханнями або скаргами у відповідні 
органи та парламент». Вказана норма створює умови 
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для лобістської діяльності, проте, за даними дослід-
ників лобізму у ФРН, парламентська практика роз-
гляду петицій, на відміну від країн англосаксонської 
правової системи, не стала ефективним інструмен-
том груп інтересів [18, с. 50, 51; 19].

Сьогодні на рівні ЄС відзначається формування 
Брюсселю як одного зі світових центрів лобістської 
діяльності поруч з Вашингтоном. При цьому при-
чиною існування інтересу до діяльності єврочинов-
ників є та обставина, що близько 80% національних 
законів зароджуються саме у відповідних владних 
інституціях Брюсселю. Так, одним із кроків на шляху 
до регулювання лобізму є створення організацій, що 
слідкують за транспарентністю лобістських проце-
сів. Однією з них є Alter EU (Alliance for Lobbying 

Transparency and Ethic Regulation), до виключних 
напрямів діяльності якої належить відстежування 
переходу колишніх чиновників та депутатів ЄС до 
лобістських компаній та їх трудової діяльності у цих 
закладах [20, с. 103].

Таким чином, існування лобізму як протидії 
корупційним методам впливу на владу є мож-
ливим тільки за умови впровадження першого 
у рамки правового поля тієї чи іншої держави. 
Необхідність впровадження законодавчого регу-
лювання лобізму пояснюється також стійким 
характером його існування та, відповідно, немож-
ливістю його викорінення як сфери суспільних 
відносин шляхом встановлення заборон на зако-
нодавчому рівні.
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сприйняття ідей соціальної держави у вітчизняній політико-правовій думці. Аргументована важливість конституційного ви-
знання принципу соціальної держави як елемента єдиної концепції демократичної, соціальної, правової держави.
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Статья посвящена эволюции конституционных положений о социальном государстве в Украине. Проанализированы 
исторические условия, повлиявшие на особенность конституционного определения социального государства в стране. 
Доказывается существование глубокого восприятия идей социального государства в отечественной политико-правовой 
мысли. Аргументирована важность конституционного признания принципа социального государства как элемента единой 
концепции демократического, социального, правового государства.
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The article deals with the evolution of constitutional regulations of the social state in Ukraine. Historical conditions that influenced 
a feature of the constitutional definition of the social state in the country have been analyzed. The existence of a deep perception 
of ideas of the social state in the national political and legal thought is demonstrated. Reasons for the importance of constitutional 
recognition of the principle of the social state as part of a unified concept of a democratic, social and lawful state are given.
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Теоретико-правова ідея соціальної держави має 
свою довгу і складну історію. Кожна сучасна демо-
кратична країна, визнаючи себе соціальною, має 
власну історію її визнання та конституційного закрі-
плення.

У сучасної України проблема побудови соціаль-
ної держави стає одним з головних пріоритетів роз-
витку національної державності. У країні активно 
здійснюються заходи щодо реформування системи 
соціального захисту населення, відбувається зміна 
моделі соціальної політики, що вимагає звернення 
до конституційних основ соціальної держави.

Процес формування соціальної держави має спи-
ратися на розроблену вченими і практиками теоре-
тичну базу. В той же час актуальним питанням для 
юридичної науки залишається визначення правової 
природи соціальної держави, її критеріїв і принци-
пів, функцій, а також місця права людини на гідне 
існування в системі прав і свобод.

У сучасний період означена проблематика стано-
вить предмет зацікавленості представників різних 
суспільних наук: правознавців, політологів, істори-
ків, соціологів. Серед вітчизняних учених, які дослі-
джували правову природу, правові ознаки та загаль-
нотеоретичну характеристику поняття соціальної 
держави; вивчали питання співвідношення демо-
кратичної, соціальної та правової держави; аналізу-
вали історичні аспекти появи та розвитку концепції 
соціальної держави у зарубіжному та вітчизняному 
законодавстві, слід назвати таких, як Н.Ю. Батура, 

О.С. Головащенко, В.В. Мацокін, О.З. Панкевич, 
Я.І. Пасько, Д.Г. Севрюков, А.О. Сіленко, В.В. Соку-
ренко, В.М. Співак, А.П. Супруненко, Л.О. Четвері-
кова, Ф.П. Шульженко, І.В. Яковюк, В.М. Якубенко. 
Паралельно питання щодо реалізації соціальних 
прав та свобод розглядається фахівцями конститу-
ційного права. При цьому питання історико-право-
вого визначення та питання конституційно-правової 
характеристики України як соціальної держави зали-
шається відкритим.

Метою статті є проведення історико-правового 
та загальнотеоретичного аналізу конституційного 
визначення та закріплення України як соціальної 
держави.

У конституціях деяких країн світу дістали окре-
мого закріплення принципи і завдання соціальної 
держави. Про наявність принципів соціальної дер-
жави сказано в абз. 1 ст. 28 Конституції ФРН. Кон-
ституція Швейцарської Конфедерації у ст. 2 закрі-
плює те, що держава сприяє загальному добробуту 
суспільства, його довгостроковому розвитку, його 
внутрішній згуртованості і культурному розмаїттю 
країни, а також стежить за забезпеченням рівності 
можливостей для всіх членів суспільства [1, с. 93]. 
Конституція Італії у ст. 3 визнає своїм завданням 
усунення перешкод економічного й соціального 
порядку, які, фактично обмежуючи свободу й рів-
ність громадян, заважають повному розвитку осо-
бистості й реальній участі всіх у політичній, еко-
номічній й соціальній організації країни [2, с. 69]. 
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Конституція Ірландії закріплює основні принципи 
соціальної політики країни у ст. 45, зазначаючи, що 
держава повинна сприяти добробуту усього народу, 
захищаючи та забезпечуючи, наскільки це можливо, 
соціальний порядок, у якому справедливість і добро-
чинність повинні надихати всі інститути державного 
життя [3, с. 814].

Як зазначає О.С. Головащенко, у конституціях 
держав, що були утворені на території колишнього 
СРСР, як і у більшості конституцій постсоціалістич-
них країн Європи, закріплення терміна «соціальна 
держава» відбулося не відразу [4, с. 12]. До таких 
держав відноситься і Україна.

Так, ст. 1 Конституції України декларує принцип 
соціальної держави [5]. Пошук шляхів вирішення 
проблем, пов’язаних з його реалізацією, входить в 
число найбільш актуальних питань державного будів-
ництва. Але необхідно відзначити, що чітке консти-
туційне закріплення України як соціальної держави 
відбулось не за один день, а спираючись на певні істо-
ричні аспекти та закріплення соціальних норм в Кон-
ституціях української держави різних періодів.

Ще положення «Пактів і Конституції прав і воль-
ностей Війська Запорозького» (яку історики нази-
вають Конституцією Пилипа Орлика) відзначалось 
прогресивністю норм щодо гарантій збереження 
правового статусу козака та відповідних цьому ста-
тусу майнових прав, а також надання певних соці-
альних пільг дітям-сиротам козацького походження. 
Так, ст. XI Конституції проголошувала: «Вдови – 
козачі дружини – і їхні осиротілі діти, козачі госпо-
дарства і жінки у відсутність їхніх чоловіків, коли ті 
будуть зайнятими у воєнних походах або на якихось 
інших військових службах, щоб не притягалися до 
виконання жодних повинностей, ні до громадських 
робіт, які входять в обов’язки посполитих, та щоб не 
обкладалися повітовими податками, – погоджено і 
затверджено» [6, c. 103].

Більш чіткі норми щодо соціальності української 
держави відзначились вже в ряді Конституцій Радян-
ської України.

Суттєвим кроком становлення соціального 
захисту та соціального забезпечення в країні стало 
прийняття в 1929 році Конституції УРСР, в якій ого-
лошувалася необхідність введення в життя повного 
соціального страхування для всіх видів найманої 
праці та для всіх видів втрати працездатності [7]. 
Але все ж таки Конституція УРСР 1929 року і Кон-
ституція 1919 року були конституціями диктатури 
пролетаріату. Статті Конституції УРСР 1929 року 
мали декларативний характер і не були нормами пря-
мої дії [8, c. 246].

На початку 1937 року приймається нова Консти-
туція УРСР, яку було побудовано у повній відповід-
ності з Конституцією СРСР 1936 року, а більшість їх 
положень носила демагогічний характер [9, c. 313].

У Конституції УРСР 1937 року, на відміну від 
Конституції УСРР 1929 року, були докладно розро-
блені головні гарантії забезпечення основних прав і 
свобод українського радянського громадянина. При 
цьому на перший план висувалися матеріальні та 

соціально-політичні гарантії. Конституція 1937 року 
закріпила і гарантувала соціальні права громадян. 
Так, Розд. Х Конституції «Основні права й обов’язки 
громадян» закріпив право на працю, тобто право 
на одержання гарантованої роботи з оплатою праці 
відповідно до її кількості та якості (ст. 117), право 
на відпочинок (ст. 118), право на матеріальне забез-
печення в старості, в разі хвороби і втрати працез-
датності (ст. 119), а також та гарантував законом 
свободу зборів і мітингів та свободу вуличних похо-
дів і демонстрацій (ст. 124) [10]. Однак на практиці 
права і свободи громадян істотно звужувались. Так, 
як вже зазначалось, незабаром було обмежено право 
на працю шляхом закріплення робітників і служ-
бовців за певним підприємством чи установою [11]. 
Особливо ж звужувалися на практиці свободи слова, 
друку, зборів. Спроби реально використовувати ці 
конституційні права приводили деколи до вельми 
важких наслідків для громадянина, навіть до позбав-
лення його волі органами НКВС.

Розвиток законодавства про соціальні права, 
гарантії, соціальне забезпечення, визнання України 
соціальною державою йшли поступово залежно від 
проголошуваних політичних цілей та економічних 
можливостей країни.

В кінці 1970-х років державна система соціаль-
ного забезпечення робітників, службовців і колгосп-
ників та державна система охорони здоров’я були 
вже визнані і конституційно закріплені. Загально-
народною радянська держава офіційно було прого-
лошена в Конституції 1977 року та підтверджена в 
Конституції Української РСР 1978 року. В цей період 
в Українській РСР декларувалися основні засади 
соціального забезпечення, такі як загальність соці-
ального забезпечення, різноманітність видів обслу-
говування, забезпечення громадян різними видами 
соціальної допомоги за рахунок державних і громад-
ських коштів [12, c. 191].

Конституція УРСР 1978 року, текст якої було роз-
роблено відповідно до Конституції СРСР 1977 року, 
відобразила новий стан розвитку Радянської дер-
жави – побудову в СРСР (а отже, і в Радянській Укра-
їні) розвинутого соціалістичного суспільства [9, c. 
373]. Ця Конституція послідовно підтвердила осно-
вні трудові та соціальні права та гарантії громадян.

У Конституції Української РСР 1978 року від-
бувається закріплення правового статусу людини і 
громадянина. В Основному Законі 1978 року виді-
ляється гл. 6 «Основні права, свободи і обов’язки 
громадян Української РСР» [13]. Конституція про-
голошувала, що громадяни Української РСР мають 
усю повноту соціально-економічних, політичних і 
особистих прав і свобод, проголошених і гарантова-
них Конституцією СРСР, Конституцією Української 
РСР та радянськими законами. Соціалістичний лад 
забезпечував розширення прав і свобод, безперервне 
поліпшення умов життя громадян по мірі виконання 
програм соціально-економічного та культурного 
розвитку. При цьому в Конституції підкреслюва-
лося, що використання громадянами прав і свобод 
не повинно завдавати шкоди інтересам суспільства 

© Р. І. Матейчук, 2016
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і держави, правам інших громадян. Тобто права осо-
бистості завжди розглядалися через призму інтер-
есів держави.

В Конституції 1978 року висвітлюються і 
загальновизнані міжнародні принципи прав і сво-
бод людини і громадянина. Це пов’язано з тим, що 
СРСР стає учасником ряду міжнародних Конвен-
цій. Зокрема, Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права (Нью-Йорк, 19 грудня 1966 року) 
був ратифікований Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 18 вересня 1973 року № 4812-VIII і всту-
пив в силу для СРСР 23 березня 1976 року [14].

Відповідно до норм Основного Закону Укра-
їнської РСР 1978 року громадяни мали право на 
працю; відпочинок; охорону здоров’я; матеріальне 
забезпечення в старості, в разі хвороби, повної або 
часткової втрати працездатності, а також втрати 
годувальника; житло. З метою зміцнення і розвитку 
соціалістичного ладу громадянам Української РСР 
гарантувались свободи слова, друку, зборів, мітин-
гів, вуличних походів і демонстрацій (ст. 48) [13].

Відповідно до цілей комуністичного будів-
ництва громадяни Української РСР мали право 
об’єднуватися в громадські організації, які пови-
нні були сприяти розвиткові політичної активності 
і самодіяльності, задоволенню їх різноманітних 
інтересів (ст. 49 Конституції 1978 року) [13].

Окремо необхідно виділити гендерну політику 
Конституції 1978 року. Конституційна доктрина з 
позицій соціалістичної держави визначала позицію 
останньої у відносинах з громадянами, визначаючи 
рівні права чоловіка і жінки. Але, відзначаючи при 
цьому окреме положення жінки як матері і забез-
печуючи певними соціальним благами для цього 
(спеціальні заходи щодо охорони праці і здоров’я 
жінок; створення умов, які дають жінкам можливість 
поєднувати працю з материнством; правовий захист, 
матеріальна і моральна підтримка материнства та 
дитинства, включаючи надання оплачуваних відпус-
ток та інших пільг вагітним жінкам і матерям, посту-
пове скорочення робочого часу жінок, які мають 
малолітніх дітей, тощо), радянська влада її (роль 
матері) ідеологізувала. Ця роль не мала нічого спіль-
ного з роллю матері в родині, де майбутнє визначає 
сім’я, а включалась в систему відносин, які були вбу-
довані в соціалістичний суспільний ідеал.

Науковцями відзначається, що соціалізм запро-
понував емансипованій жінці в рамках соціалістич-
ної доктрини прав людини контракт «слухняності» 
(А.А. Тьомкіна), контракт «працюючої жінки», який 
зберіг і підтримував подвійне навантаження жінки 
при одночасному збереженні традиційної ролі чоло-
віка в суспільстві [15, с. 122].В суспільстві розвину-
того соціалізму ролей жінки було більше, ніж ролей 
чоловіка. Жінка зобов’язана була бути матір’ю. 
Це проголошувалося почесним обов’язком, і він 
(обов’язок) був освячений державними символами: 
чим більше жінка мала дітей, тим більша шана її 
оточувала. Країна, яка постраждала від війни, послі-
довно проводила таку демографічну політику, яка 
сприяла відтворенню населення.

Одночасно в пошані був образ матері-трудівниці. 
Конституція Української РСР 1978 року, відтворю-
ючи Конституцію СРСР 1977 року, як і попередні 
Конституції 1936 та 1937 років, передбачала, що 
жінка, як і чоловік, зобов’язана працювати. Праця 
вважалася обов’язком кожного здатного до праці 
громадянина і справою честі (ст. 58) [13]. Відповідно 
до цього і механізми надання соціальних гарантій у 
Радянській Україні, як в усьому Радянському Союзі, 
були пов’язані із зайнятістю.

Зайнятість становила гарантію отримання не 
тільки доходів, але й усіх інших соціальних благ: 
соціального забезпечення на випадок втрати працез-
датності (хвороби, інвалідності та похилого віку), 
надання житла, послуг охорони здоров’я, відпо-
чинку і санаторно-курортного лікування тощо. Ці всі 
заходи доповнювалися державною політикою, яка 
гарантувала певні грошові виплати та субсидувала 
ціни, переважно на продукти харчування, житло та 
комунальні послуги [16, с. 101].

Конституція Української РСР 1978 року визна-
чила, що в країні створені державні системи охо-
рони здоров’я і соціального забезпечення, які є само-
стійними і вирішують тісно пов’язані між собою 
завдання. У Конституції йшлося про соціальне забез-
печення в різних формах, про рівність прав чоловіків 
і жінок, про право громадян на охорону здоров’я, на 
матеріальне забезпечення, про турботу держави про 
сім’ю. Хоча Конституція 1978 року і закріпила в кра-
їні дію державної системи соціального забезпечення, 
залишилися низький рівень соціального забезпечення 
та нерівність у забезпеченні робітників і службовців, 
з одного боку, і колгоспників – з іншого.

Важливим етапом в українському державотво-
ренні, у розвитку українського суспільства і держави 
стало прийняття 28 червня 1996 року нової Консти-
туції України. Прийняття Основного Закону нашої 
держави стало визначною подією в її історії, у житті 
її народу. Прийнята Верховною Радою України Кон-
ституція є історичною віхою в утвердженні держав-
ної суверенності України.

Саме Конституція Незалежної України 1996 року 
чітко визначила Україну як соціальну державу [5].

Конституція України 1996 року, відповідаючи 
загальнолюдським конституційним стандартам, 
втілює в життя конституційні ідеали: здорове еко-
логічне середовище, соціальну захищеність, відпо-
відний рівень життя, право на користування надбан-
ням людства в сфері політики, економіки, культури 
тощо. Крім конституційного визначення щодо 
соціальності, Основний Закон містить норми щодо 
захисту основних соціальних прав, до яких міжна-
родна практика відносить право на працю (ст. 43 
Конституції України); право на відпочинок (ст. 45 
Конституції України); право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49 
Конституції України); право на соціальний захист 
(ст. 46 Конституції України); право на житло (ст. 47 
Конституції України); право на освіту (ст. 53 Консти-
туції України); право на достатній життєвий рівень 
(ст. 48 Конституції України); право на страйк (ст. 43 
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Конституції України) [5]. Положення про соціальну 
державу через його важливість віднесено до основ 
конституційного ладу країни і знаходить своє відо-
браження і в інших конституційних нормах.

Проте обраний на сьогоднішній день вектор кон-
ституційного розвитку України характеризується в 
деяких випадках відходом від конституційних норм. 
Незважаючи на оголошену в Конституції України 
мету соціальної держави забезпечити кожній людині 
гідне життя, вітчизняні соціальні норми та стандарти 
не завжди відповідають міжнародним.

Отже, конституційне визнання України соціаль-
ною державою сьогодні більше відображає праг-
нення, мету, завдання стати такою державою, ніж 
вже досягнуту реальність. Проте формулювання в 
Конституції України 1996 року такого прагнення, 
таких цілей і завдань має велике значення, бо без 
такого прагнення важко розраховувати на поступове 

затвердження у нас все більшого числа спільних рис 
соціальної держави і відповідної цьому соціальної 
політики. Положення Конституції України спря-
мовані на те, щоб політика держави забезпечувала 
створення максимально можливих на даному етапі 
розвитку країни сприятливих умов і можливос-
тей забезпечення гідного життя і свобод людини, 
в тому числі і шляхом регулювання соціальних та 
соціально-економічних сфер, а також захисту і під-
тримки малозабезпечених верств населення.

І хоча правове закріплення «соціальної держави» 
в Конституції України поки що слабо реалізується в 
законотворчому процесі, відсутні загальноприйняті 
критерії та показники її побудови, реальність не від-
повідає конституційним характеристикам, конститу-
ційна норма сприймається як вектор розвитку укра-
їнської державності, як своєрідний «протокол про 
наміри».
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ПРОЦЕДУРА ІМПІЧМЕНТУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

PROCEDURE OF IMPEACHMENT: PROBLEM QUESTIONS

Стаття присвячена дослідженню імпічменту глави держави, що передбачає процедуру притягнення до відповідальності 
вищих посадових осіб у випадках вчинення ними певних злочинів. Проаналізовані приклади застосування імпічменту в зару-
біжних країнах. Розглядаються складнощі, які виникають під час його реалізації, та проблемні питання механізму процедури 
імпічменту в Україні. З’ясовано, що імпічмент відіграє важливу роль у становленні правової держави та демократії, тому по-
требує більшого акцентування уваги під час розгляду і вивченню.

Ключові слова: глава держави, президент, конституційна відповідальність, політична відповідальність, імпічмент.

Статья посвящена исследованию импичмента главы государства, что предусматривает процедуру привлечения к ответ-
ственности высших должностных лиц в случаях совершения ими определённых преступлений. Проанализированы примеры 
применения импичмента в зарубежных странах. Рассматриваются сложности, возникающие при его реализации, и проблемные 
вопросы механизма процедуры импичмента в Украине. Установлено, что импичмент играет важную роль в становлении пра-
вового государства и демократии, поэтому требует большего акцентирования внимания при рассмотрении и изучении.

Ключевые слова: глава государства, президент, конституционная ответственность, политическая ответственность, 
импичмент.

The article investigates the impeachment of head of state providing for a procedure prosecution of senior officials in case 
performance by them some crimes. Investigated examples of impeachment in foreign countries. Considers the problems that arise in 
its implementation, and issues impeachment mechanism in Ukraine. Also it was found that impeachment plays an important role in 
establishing the rule of law and above all democracy, which requires greater focusing in considering and studying this phenomenon 
and its settlement is at the legislative level.

Key words: head of state, president, constitutional responsibility, political responsibility, impeachment.

Проблема відповідальності вищих посадових 
оcіб набуває сьогодні оcобливої актуальнoсті. Вищі 
посaдові особи є гарантами прав і cвобод людини, 
захисниками найважливіших життєвих ціннос-
тей людини і громaдянина, держави в цiлому, тому 
останнім часом науковці зацікавлені дослідженням 
феномена імпічменту як заходу позбавлення повно-
важень вищих посадових осіб за скоєння ними дер-
жавної зpaди чи інших злoчинів.

Пеpш за всe перeд доcлідженням феномeна 
імпічменту визнaчимося щодо етимології 
поняття «імпічмент». Так, «імпічмент» (від англ. 
“impeachment” – oсуд, обвинувачення, від старо-
франц. “empeechement” – перешкода, тортури) – за 
конституціями ряду держав прoцедура притягнення 
парламентом до відповідальності вищих посадових 
oсіб у випадках вчинення ними певних злочинів. 
Слово “impeach” похoдить від терміна “impeachen” 
aнглійської мoви Середньовіччя, який означає 
«заважати» чи «звинувачувати», та лaтинського 
“impedicare” – «зв’язувати» абo «заковувати».

Сучаснe смислoвe навaнтaження поняття «імпіч-
мент» дoсить різноманітнe. Існує багатo визнaчень 
імпічменту, в яких по-різнoму висвiтлюється йогo 
сутність тa зміст. Різномaнітне тлумaчення термінa 
«імпічмент» пов’язaне перш за все з тим, що ця 

процедурa в кoжній державі іcтотно відрізняєтьcя за 
підставaми і cуб’єктами цієї прoцедури.

«Імпічмент» – процедура притягнення до від-
повідальності і усунення з посади ряду посадових 
осіб [1, с. 43]. Вищі посaдові осoби відстoрoняються 
від посади, якщо визнаються винними в зрaді, 
хабaрництві абo інших важких злочинах і провині.

Імпiчмент також визнaчається у деяких крaїнах як 
конституційнo встанoвлений пoрядок притягнення 
парлaментом дo відпoвідальнoсті вищих посадoвих 
осіб держави (президента, міністрів, суддів вищих 
судів та ін.) за порушення ними законів [2, с. 172]. Під 
імпічментом такoж розуміють ocобливий пoрядoк 
(процедуру) oбвинувачення пocaдoвих oсіб держави 
(президентів, міністрів, суддів та ін.), передбaчений 
кoнституціями ряду крaїн, зокремa США, тa в тій чи 
іншій фoрмі – Англії, Франції, деяких держaв латин-
ської Америки тощо [3, с. 191].

Під імпічментом розуміється встановлена законом 
процедура притягнення до відповідальності за грубі 
порушення закону посадових осіб до завершення тер-
міну одержаних ними відповідно до конституції та 
законодавства повноважень [4, с. 107–108].

Науковці тлумачать «імпічмент» як спеціальну 
процедуру притягнення до юридичної відповідаль-
ності вищої посадової особи держави у випадку вчи-
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нення такою особою державної зради чи інших зло-
чинів [5, с. 550].

Існує й розуміння імпічменту як «засобу само-
захисту народу». По-перше, тому що імпічмент 
ініціює і в деяких країнах навіть проводить орган, 
якому делегований суверенітет народу. По-друге, 
імпічмент застосовується до конкретної особи 
тільки тоді, коли її дії не відповідають загальним 
нормам, які визнані мірою гідної поведінки в сус-
пільстві [6, с. 8]. У нaведенoму визнaченнi імпічмент 
вiдiгрaє велику рoль у фoрмувaнні сaме прaвової 
держaви, демoкратії, oскільки зазнaчається, щo сaме 
імпiчмент виcтупaє заcобом захиcту нарoду, його 
інтереcів, життєвих ціннocтей.

Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва під імпічментом 
розуміють спеціальну парламентську процедуру від-
кликання з посад вищих службових осіб держави, 
позбавлення повноважень осіб, обраних до органу 
законодавчої, державної або місцевої влади, за грубі 
порушення законів. Що стосується імпічменту в 
Україні, то це усунення Президента України з поста 
на основі рішення, сформульованого Верховною 
Радою України за спеціальною процедурою, про 
обвинувачення його у вчиненні державної зради або 
іншого злочину [7, с. 108–109].

На cьогoдні рiзні джерела трaктують визнaчення 
«імпічменту» в рiзнoманiтних фoрмах, хoча 
Кoнституцiя та кoнституцiйне зaконодaвствo Укра-
їни не надaють чіткого визначення термiна «імпіч-
мент». Єдиними пiдстaвами для зaпуcку прoцeдури є 
«вчинення державної зради або іншого злочину», що 
пiдпaдaє під дію кримінального закону. Процедура 
імпічменту закінчується відстороненням позбав-
леного недоторканності Президента України від 
влади [8, с. 116–117]. Так, мoжнa cтверджувaти, що 
імпічмент – це cпеціальнa прoцедурa вiдкликання з 
поcaд вищих cлужбoвих oсіб держaви, пoзбaвлення 
пoвновaжень oсіб, які нaлежaть дo oргану 
закoнодaвчої, держaвної, міcцевoї влади тoщо, за 
вчинення тaкою oсобою держaвної зрaди чи інших 
злoчинів, передбaчених закoнодавcтвом.

Пoрушуючи питaння про мехaнізм прoцедури 
імпічменту в Україні, неoбхідно згaдати приклaди 
заcтоcувaння імпічмeнту eкoномічно розвинених 
держaв.

Прoвeдений аналіз дає змогу зaзначити, що 
існує бaгaто рoзбіжноcтей cтосовно механiзму 
заcтосування iмпiчменту в різних крaїнах. Так, 
кoнституцiї низки крaїн Європи вiдноcять процеc 
імпічмeнту до компeтeнції cуду. В oдних крaїнах 
в цьому бере учaсть Конституційний Суд (Литва, 
Німеччина,Словакія, Хорватія), в інших – Вер-
ховний Суд (Кіпр), а в деяких країнах зазна-
чені органи компетентні в цьoму питaнні (Росія, 
Україна). Верхoвний Суд США не бере участь в 
прoцеcі і навiть неправoмiрний дaвaти які-небудь 
рекoмeндацiї в процeci.

Питання прo пoвнoвaження cуду – oдне з 
нaйвaжливiших спiрних питaнь cучaсного iнcтитуту 
iмпiчменту. Згiдно з Конституцією Словенії 
тiльки Конституційний Суд приймає рiшення про 

вiдповідальність президента. У деяких державах 
конституцiйну санкцію застосовує парламент, але 
виводи суду незаперечні.

Важливо зазначити про механізм реaлізації 
iнституту імпічменту в Німеччині. У Німеччині 
повноваження Федерального президента прописані 
у п’ятому розділі Конституції. Про порядок його 
усунення від влади йдеться у Конституції країни. 
Бундеcтаг або Бундеcрат може порушити перед 
Федеральним Кoнституційним Судом звинувaчення 
прoти Федерального прeзидента в умисному 
пoрушенні ним Оснoвного Закону чи іншого феде-
рального закону. Пропозиція про порушення звину-
вачення має бути представлена не менш як чвертю 
голосів членів Бундестагу або чвертю голосів членів 
Бундесрату. Для вирішення питання про порушення 
звинувачення необхідна більшість у дві третини 
голосів членів Бундестагу або у дві третини голо-
сів членів Бундесрату. Звинувачення підтримується 
уповноваженим, який висунув звинувачення органу 
[9, с. 430–432]. При встановленні Федеральним Кон-
ституційним Судом вини президента у навмисному 
порушенні законодавства може бути оголошено про 
усунення Федерального президента з посади.

Після порушення звинувачення Федеральний 
Конституційний Суд має право тимчасовим роз-
порядженням постановити, що Федеральний пре-
зидент не мoже викoнувати свої посaдoві функції. 
З oгляду на реальне значення фігури Федерального 
прeзидента в житті країни на практиці відсторо-
нення чинного президента жoдного разу не реалі-
зовувалося [9, с. 430–432]. Таким чином, процедура 
імпічменту у ФРН реалізується у двопалатному пар-
ламенті, обвинувачення може бути сформульоване 
будь-якою з палат парламенту. Рішення про тимча-
сове припинення повноважень президента приймaє 
Конституційний Суд.

В Італії і Австрії рішення приймається на спільному 
засіданні обох палат. Конституція Російської Федера-
ції передбачає ініціативу тільки нижньої палати пар-
ламенту – Державної Думи, де рішення приймається 
двома третинами голосів [10, с. 154–155].

У США розгляд cправ про імпічмент мoжна 
пoділити на три cтадії: збудження переслідування 
палатою представників, розгляд матеріалів відповід-
ним комітетом палати, судові слухання в сенаті, що 
закінчуються винесенням вироку.

Після висунення обвинувачення конституції 
деяких держав, наприклад, Словенії та Угорщини, 
передбачають можливість припинення повнова-
жень президента до закінчення розгляду справи 
[10, с. 154–155].

Що стосується створення спеціальної слідчої 
комісії, то в деяких країнах створення такої комісії 
не передбачено, зокрема у Румунії та Болгарії при-
йняттю рішення передують розгляд справи та фор-
мулювання висновків Конституційного Суду.

В Болгарії, Хорватії і Словенії рішення Консти-
туційного Суду про наявність правопорушення, в 
якому звинувачено президента, автоматично веде до 
припинення його повноважень.
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В узагальненому вигляді будь-яка процедура 
імпічменту президента включає обов’язково стадії 
ініціювання, розслідування, розгляду його висновків 
та прийняття рішення по справі. Порушення питання 
про імпічмент здійснюється у стінах представниць-
кого органу за ініціативою групи парламентаріїв. 
Їх кількість визначається національним законодав-
ством. У республіці Болгарія, зокрема, обвинува-
чення висувається за пропозицією не менше чверті 
народних представників і вважається підтриманим, 
якщо за нього проголосувало більше третини депу-
татів, у Литві – за рішенням кваліфікованої біль-
шості [10, с. 154–155].

Що ж cтосується мeханізму реалізації імпічменту 
в Україні, то він передбачає шість стадій: ініціювання 
питання Верховною Радою, створення тимчасової 
слідчої комісії, розгляд Верховною Радою її пропо-
зицій, перевірка Конституційним Судом, підготовка 
рішення Верховним Судом і передача його до Вер-
ховної Ради, розгляд Верховною Радою питання про 
імпічмент і прийняття рішення [11, с. 89].

Згідно зі статтею 111 Конституції України Пре-
зидент України може бути усунений з поста Верхо-
вною Радою України в порядку імпічменту у разі 
вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Питaння про уcунення Президента України з 
пocта в пoрядку iмпічменту iніціюється більшістю 
від кoнституцiйного склaду Верховної Ради України.

Для прoведення рoзслідувaння Верховна Рада 
України ствoрює спeціальну тимчасову слідчу комі-
сію, до склaду якoї включаються cпеціальний про-
курор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії 
розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

За наявнocті пiдстaв Верховна Рада України не 
мeнш як двома третинами від її конституцiйного 
складу приймає рiшення про звинувaчення Прези-
дента України.

Рішення про уcунення Президента України з 
пoста в пoрядку імпiчменту приймaється Верховною 
Радою України не мeнш як трьoма чeтвертими від 
її конституцiйного склaду після перевiрки спрaви 
Конституційним Судом України і отримaння його 
виснoвку щодо додeржання конституційної проце-
дури розслідування і розгляду справи про імпічмент 
та отримання висновку Верховного Суду України 
про те, що діяння, в яких звинувачується Президент 
України, містять ознаки державної зради або іншого 
злочину [12].

Згідно з Конституцією України порядок імпіч-
менту має квазісудовий характер, тобто містить деякі 
елементи досудових процедур: створення спеціальної 
тимчасової слідчої комісії, призначення спеціального 
прокурора, спеціальних слідчих, пред’явлення обвину-
вачення, надання висновку Верховним Судом України. 
Однак сам судовий процес відсутній: немає судових 
засідань, змагальності і диспозитивності сторін, сво-
боди у наданні доказів, їх дослідженні та доведенні 
їхньої переконливості перед судом, а головне – не 
вистачає обвинувального вироку суду, згідно з яким 
особу можна вважати винною у скоєнні злочину.

Такі конституційні протиріччя є невирішеними як 
у теоретичному, так і в практичному сенсі, оскільки 
стаття 124 Конституції України наголошує на тому, 
що «Правосуддя в Україні здійснюється виключно 
судами. Делегування функцій судів, а також при-
власнення цих функцій іншими органами чи поса-
довими особами не допускаються» [12]. Частина 
друга цієї ж статті зазначає, що юрисдикція судів 
поширюється на всі правовідносини, які виникають 
у державі. Звідси виникає колізія, оскільки стаття 
111 Конституції передбачає, що саме Верховна Рада 
України приймає рішення про звинувачення, ство-
рює спеціальну тимчасову слідчу комісію для про-
ведення розслідування. Висновки і пропозиції тим-
часової слідчої комісії розглядаються на засіданні 
Верховної Ради України. Все це суперечить нормам 
статті 124 Конституції України.

Ще більше питань виникає за відсутності чітко 
регламентованої на законодавчому рівні процедури 
імпічменту. Відповідно до частини другої статті 19 
Конституції України посадові особи органів держав-
ної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конститу-
цією та законами України. Проте стаття 111 Конститу-
ції України ні межі, ні спосіб дії суб’єктів процедури 
імпічменту не визначає. Зокрема, це стосується спе-
ціального прокурора, спеціальних слідчих та тимча-
сової слідчої комісії. Невизначені права та oбов’язки 
зaхисників, свідків, експертiв. Неврегульовані також дії 
Верховного Суду України як суб’єкта кoнституційно-
прaвової процeдури, зoкрема не визначeно, хто, у 
якoму складi і яким чинoм гoтує та затвeрджує висно-
вок Верховного Суду України про те, що дiяння, в яких 
звинувaчуєтьcя Президент України, містять ознаки 
державної зради або іншого злочину.

Зазначена процедурa усунення Президента Укра-
їни з пoсaди мaє певні недолiки, зoкрема не знaйшла 
відoбрaження в закoнодaвстві цiла низка процедур-
них питань, таких як строки здійснення імпічменту, 
порядок створення і функцiонування тимчасoвої 
спецiальної кoмісії, порядок збору доказів, наслідки 
здійснення імпічменту.

Такий доcить cкладний пoрядок притягнення 
Президента до вiдповiдальності, відcутніcть 
процеcуальної регламентацiї імпічмeнту рoбить 
його здiйснення майже нeможливим.

Нещодавно науковці зацікавилися розглядом цієї 
теми, а саме питанням реалізації механізму проце-
дури імпічменту. Цікаво, що українські дослідники 
зазначають, що інститут імпічменту має насампе-
ред запобіжне значення, бо притягнення президента 
до відповідальності в порядку імпічменту трапля-
ється у політичній практиці держав порівняно рідко 
[11, с. 95]. Наприклад, на cьогодні мoжна видiлити 
один такий досвід в свiті. Отже, найвiдомішим 
приклaдом вдaлого iмпічменту є пoзбавлення влади 
Президента Литви Р. Паксаса [13, с. 124].

Відповідальність Президента України слід відне-
сти до мало розроблених у теорії та складно сформу-
льованих у нормативній моделі складових інституту 
президента. Фактично конституційні норми вказу-
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ють на один вид відповідальності – конституційну, 
що здійснюється у формі усунення з поста в порядку 
імпічменту. Однак цей вид відповідальності – це від-
повідальність за вчинення злочину. При цьому не 
визначено, чи є таким злочином порушення присяги, 
і якщо є, то хто, як, та у який спосіб це буде визна-
чати [14, с. 20]. Всі ці питання потребують вивчення 
та свого вдосконалення перш за все на законодав-
чому рівні.

Незважаючи на те, що в науковій літературі майже 
не піднімалося питання щодо перспективи законо-
давчої поправки до такого юридичного формулю-
вання підстави імпічменту в Конституції України, 
зазначена тенденція у зв’язку з цим аж ніяк не свід-
чить про відсутність проблеми щодо застосування 
інституту імпічменту. Проблеми підстав проведення 
зазначеної процедури приводять як до теоретичних, 
так і до практичних аспектів. З цього приводу можна 
навести певні думки. Так, з цього приводу С.В. Бол-
дирєв та Б.Ю. Ребриш пропонують внести зміни 
до частини 1 статті 111 Основного Закону України, 
зміст якої викласти таким чином: «Президент Укра-
їни може бути усунений з поста Верховною Радою 
України в порядку імпічменту у разі вчинення ним 
діянь, які порушують Конституцію, конституційні 
закони та завдали тяжкої шкоди державі» [15, с. 115].

Багато питань виникає за відсутності чітко регла-
ментованої на законодавчому рівні процедури імпіч-
менту. Для вирішення цієї проблеми необхідно чітко 
визначити науково-практичні пропозиції, що спря-
мовані на створення необхідної нормативно-право-
вої бази, наприклад, окремого Закону України «Про 
Президента України», який би забезпечував реалі-
зацію механізму процедури імпічменту Президента 
України, визначав та встановлював його відпові-
дальність перед народом України за свої дії та безді-
яльність [8, с. 114]. Для того, щоб механізм відпові-
дальності Президента України мав дієвий характер, 
він повинен бути закріплений лише в чітко визна-
чених нормативно-правових актах згідно з розмеж-
уванням повноважень різних рівнів публічної влади, 
встановленої Конституцією України. Всі питання, 
які стосуються діяльності, зокрема відповідальності 
посадових осіб вищих органів державної влади, 
мають дістати відображення і рішення у відповідних 
нормативно-правових актах. Це слід зробити хоча б 
для того, щоб уберегти себе і наступні покоління від 
можливих політичних криз [16, с. 10–12].

Окрім прийняття окремого закону, який би регу-
лював процедуру імпічменту Президента України, 
та правового акта, який би регулював загальний 
порядок створення тимчасових слідчих комісій 
Верховної Ради України тощо, необхідно також на 
законодавчому рівні закріпити правові наслідки у 
разі припинення імпічменту внаслідок відставки 
Президента. Добровільна відставка Президента не 
повинна припиняти розслідування по кримінальній 
справі або унеможливлювати настання інших юри-
дичних наслідків за вчинене правопорушення.

Президент України посідає важливе місце в сис-
темі органів держави, що обумовлено не тільки спе-
цифічним статусом глави держави, а й наділенням 
його широкими повноваженнями. Він знаходиться не 
над гілками влади, а між ними, забезпечуючи єдність 
державної влади та ефективне функціонування її 
гілок [17, с. 499]. Через це інститут імпічменту є 
правовою гарантією для запобігання узурпації влади 
главою держави і фактично єдиною процедурою 
притягнення Президента України до юридичної від-
повідальності [18, с. 5]. Тому доцільно приділити 
увагу саме імпічменту Президента як гаранта закон-
ності та правопорядку в країні.

Необхідність інституту імпічменту у політич-
ному відношенні пов’язана із системою стриму-
вань і противаг, адже президент має право у визна-
ченому законом випадках розпускати парламент; у 
юридичному – з відповідальністю за потенційний 
злочин перед людиною, суспільством чи державою, 
адже президент є такою ж людиною як і всі інші, 
котра на певний час займає найвищу посаду в країні 
[19, с. 411].

Таким чином, проведений аналіз механізму про-
цедури імпічменту в Україні дає змогу констатувати, 
що багато питань виникає за відсутності чітко регла-
ментованої на законодавчому рівні процедури імпіч-
менту. Для вирішення цієї проблеми необхідно чітко 
визначити науково-практичні пропозиції, що спрямо-
вані на створення необхідної нормативно-правової 
бази, яка б забезпечувала реалізацію механізму про-
цедури імпічменту Президента України, визначала та 
встановлювала його відповідальність перед народом 
України за свої дії та бездіяльність. Імпічмент віді-
грає важливу роль у становленні правової держави 
та перш, за все демократії, тому потребує більшого 
акцентування уваги при своєму розгляді і вивченні та 
врегулювання саме на законодавчому рівні.
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У статті розглянуті питання щодо поняття та змісту інституційних юридичних гарантій конституційно-правового статусу 
виборців на виборах, референдумах та інших формах безпосередньої демократії, де волевиявлення громадян здійснюється за 
процедурою демократичного голосування.

Ключові слова: конституційно-правовий статус виборців, виборці, вибори, референдум, інші форми безпосередньої демо-
кратії, виборчі права громадян України, інституційні гарантії.

В статье рассмотрены вопросы понятия и содержания институционных юридических гарантий конституционно-право-
вого статуса избирателей на выборах, референдумах и других формах непосредственной демократии, где волеизъявление 
граждан осуществляется по процедуре демократического голосования.

Ключевые слова: конституционно-правовой статус избирателей, избиратели, выборы, референдум, другие формы непо-
средственной демократии, избирательные права граждан Украины, институционные гарантии.

The article analyzes the principles of constitutional and legal status as an independent voter legal category that defines the 
framework and conditions for the realization of the right to vote through the legal form of their participation in elections, referendums 
and other forms of direct democracy.

Key words: principles, voters, constitutional and legal status, form of direct democracy, forms of realization.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

З проголошенням України суверенною, демокра-
тичною, соціальною, правовою державою, її праг-
ненням до побудови громадянського суспільства 
європейського зразка надзвичайної актуальності 
набувають проблеми демократичного волевиявлення 
громадян, яке за Конституцією України здійснюється 
через вибори, референдуми та інші форми безпосе-
редньої демократії. В цих умовах одним із важливих 
напрямів розвитку науки вітчизняного конституцій-
ного права постає пошук нових підходів до розу-
міння демократичної сутності конституційно-пра-
вового статусу виборців в Україні та його правової 
регламентації як самостійної правової категорії в 
системі виборчих відносин, проблеми якого до цього 
часу не отримали необхідного наукового аналізу та 
вирішення. Однією з них є проблема гарантування 
конституційно-правового статусу виборців на вибо-
рах, референдумах та інших формах безпосередньої 
демократії, де волевиявлення громадян здійсню-
ється за процедурою демократичного голосування, 
складовою якої є інституційні юридичні (спеціальні) 
гарантії статусів виборців у відповідних формах без-
посередньої демократії.

Питання гарантій конституційно-правового ста-
тусу виборців розглядали такі вітчизняні і зарубіжні 
вчені, як О.О. Галус, Л.В. Гудзь, С.А. Калашников, 
О.А. Копиленко, Л.М. Козодой, Ю.Б. Ключков-

ський, І.О. Луговой, Г.О. Мурашин, В.Ф. Погорілко, 
В.Л. Федоренко, М.І. Ставнійчук, І.В.Тимошенко, 
О.П. Шумляк, в наукових роботах, присвячених 
переважно виборам, виборчому процесу та вибор-
чому законодавству.

Тому метою статті є розкриття поняття та змісту 
інституційних юридичних гарантій конституційно-
правового статусу виборців на виборах, референду-
мах та інших формах безпосередньої демократії, де 
волевиявлення громадян здійснюється за процеду-
рою демократичного голосування.

Конституційно-правовий статус виборців є уні-
версальним, інтегруючим інститутом конституцій-
ного права, за яким виборчі права громадян України, 
що мають право голосу, реалізуються на виборах, 
референдумах та інших формах безпосередньої 
демократії, а тому забезпечуються відповідними цим 
формам інституційними гарантіями, що знаходить 
підтвердження в наукових дослідженнях вітчизня-
них вчених.

Так, М.І. Ставнійчук, розглядаючи механізм 
гарантування виборів як правове, організаційне, 
інформаційне, фінансове та матеріально-технічне 
забезпечення виборчих прав громадян України 
[1, с. 132], акцентує увагу на тому, що при визна-
ченні поняття гарантій виборчих прав та їх системи 
під гарантіями конституційних виборчих прав варто 
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розглядати не лише права щодо участі у виборах, а 
й права щодо участі громадян у референдумах, які 
проводяться в Україні, участі в громадських опиту-
ваннях тощо, тобто участі громадян України в управ-
лінні суспільними справами через усі форми безпо-
середньої демократії, де реалізується право вибору 
[2, с. 217].

Сутність і зміст гарантій референдного процесу в 
Україні, як зазначають В.Ф. Погорілко і В.Л. Федо-
ренко, визначається комплексом (механізмом) умов 
та засобів, що забезпечують громадянам України, які 
мають право на участь у референдумі, реально усві-
домлену свободу волевиявлення на всеукраїнському 
та місцевих референдумах [3, с. 270].

Г.Г. Абасов, досліджуючи гарантії прав місцевого 
самоврядування в Україні, зазначає, що важливе 
місце в механізмі їх гарантування посідають інсти-
тути муніципальної демократії, які застосовуються у 
специфічних формах і можуть мати як безпосеред-
ній, так і представницький характер [4].

Спеціальні (юридичні) гарантії, на чому слушно 
наголошує Г.О. Мурашин, досить численні та різно-
манітні, всі вони представлені та закріплені в зако-
нодавстві. Крім гарантій, які стосуються безпосе-
редньої демократії в цілому, кожний з її інститутів 
має особливі гарантії, які закріплені в законах, котрі 
регулюють саме конкретні інститути [5, с. 343].

Досліджуючи інституційні гарантії діяльності 
суб’єктів виборчого процесу, Л.М. Козодой звертає 
увагу на їх регулятивний характер і визначає їх як 
закріплені в матеріальних та процесуальних нормах 
Конституції та виборчих законах України загальні 
основоположні норми-гарантії, норми-принципи, які 
передбачають систему правових механізмів, умов, 
засобів, способів, методів, що створюють сприят-
ливі умови та забезпечують фактичну реалізацію 
суб’єктам та учасникам виборчого процесу права 
обирати та бути обраними, гарантування їх реаль-
ного здійснення та захист від порушень з боку будь-
кого з метою законності проведення виборів та легі-
тимізації їх результатів [6].

Л.В. Гудзь під спеціальними юридичними 
гарантіями виборчих прав громадян України розу-
міє передбачені законом умови, засоби та способи 
утвердження, створення умов, реалізації, охорони, 
захисту, відтворення виборчих прав громадян Укра-
їни [7].

Спеціальні гарантії, як зазначають В.Ф. Пого-
рілко і В.Л. Федоренко, представлені нормами та 
інститутами референдного права, а також правовими 
механізмами, що забезпечують ефективне функціо-
нування всеукраїнського та місцевих референдумів 
як пріоритетної форми безпосередньої демократії, 
і поділяються на нормативно-правові та організа-
ційно-правові [3, с. 273].

Таким чином, відповідно до вищевикладених 
концептуальних підходів гарантування виборчих 
прав громадян України можна вважати, що інсти-
туційні гарантії конституційно-правового статусу 
виборців поділяються на нормативно-правові та 
організаційно-правові.

Нормативно-правові гарантії ґрунтуються на 
матеріальних і процесуальних нормах виборчого, 
референдного законодавства та законодавства з 
інших форм безпосередньої демократії і за метою 
правового регулювання поділяються на установчі, 
регулятивні, відновлювані, каральні.

Установчі гарантії, як стверджує М.І. Ставній-
чук, визначають основні принципи та засади орга-
нізації виборів, коло суб’єктів виборчого процесу 
та правові основи участі цих суб’єктів у виборах, 
відповідний обсяг їхніх прав, обов’язків та повно-
важень [1, c. 132]. Цю тезу можна поширити на 
референдуми та інші форми безпосередньої демо-
кратії, де волевиявлення громадян здійснюється за 
процедурою демократичного голосування, оскільки 
установчі гарантії визначають основні принципи та 
засади організації виборів, референдумів та інших 
форм безпосереднього волевиявлення громадян 
шляхом голосування, коло суб’єктів, відповідний 
обсяг їхніх прав, обов’язків і повноважень та пра-
вові основи їх участі у відповідних виборчих, рефе-
рендних та інших процесах. Здебільшого гарантії 
установчого характеру закріплені в нормах матері-
ального характеру, що містяться в Конституції Укра-
їни та загальних положеннях усіх виборчих законів в 
Україні, референдному законодавстві, законодавстві 
про місцеве самоврядування та статутах територі-
альних громад, як засади конституційно-правового 
статусу виборців.

Регулятивні юридичні гарантії безпосередньо 
пов’язані з організацією і проведенням виборчих, 
референдних та інших процесів, спрямованих на 
реалізацію відповідних матеріальних норм установ-
чого характеру через систему передбачених спеціаль-
ними законами процесуальних норм, що врегульову-
ють порядок реалізації виборчих прав та обов’язків, 
визначають форми та процедури, якими керуються 
суб’єкти відповідних процесів, визначають послі-
довність виконання виборчих дій і порядок реалізації 
їх рішень. За засобом впливу на поведінку суб’єктів 
відповідних процесів ці норми права поділяються на 
зобов’язуючі, забороняючі та уповноважуючі.

Дотримання встановленої законодавством про-
цедури виборів, референдумів та інших форм безпо-
середнього волевиявлення громадян є однією з най-
більш важливих гарантій їх права на участь в них, 
оскільки порушення процедури ставить під сумнів 
законність їх результатів і тягне за собою юридичну 
відповідальність.

Серед регулятивних гарантій конституційно-
правового статусу виборців важливе місце посі-
дає їх державна реєстрація, під якою розуміється 
сукупність правових норм, які регулюють суспільні 
відносини, що складаються між спеціально упо-
вноваженими органами реєстрації та громадянами 
України з приводу забезпечення державного обліку 
громадян, які мають право голосу. Реєстрація осіб, 
які мають право голосу, є самостійним загальнодер-
жавним заходом, який не пов’язаний з конкретними 
виборами, референдумами, іншими формами без-
посередньої демократії, але є частиною їх організа-
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ційно-технологічної інфраструктури, а тому не може 
бути визнаною стадією їх процесів. Основною осо-
бливістю реєстрації виборців є її спрямованість на 
підтвердження державою статусу особи як виборця.

Сучасне виборче законодавство України містить 
значну кількість гарантій відновлюваного характеру, 
які пов’язані насамперед зі встановленням та захис-
том широкого кола виборчих прав громадян України. 
Відповідно до Конституції та законодавства України 
всі виборчі права громадянина України захищаються 
насамперед судом. Кожному громадянину гаранту-
ється право на оскарження в суді рішень, дій чи без-
діяльності всіх виборчих органів: від Центральної 
виборчої комісії до дільничної. Громадяни України 
можуть оскаржити невключення, неправильне вклю-
чення у список або виключення зі списку виборців, 
а також допущені в ньому неточності в зазначенні 
даних про виборця. При вирішенні виборчих спорів 
можуть оскаржуватися рішення, дії чи бездіяльність 
усіх виборчих комісій та їхніх членів, органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, їхніх посадо-
вих і службових осіб.

Особливою нормативно-правовою гарантією 
конституційно-правового статусу виборців, спрямо-
ваною на його захист, є юридична відповідальність 
за порушення законодавства, що його регламентує. 
Вона є негативною реакцією держави на порушення 
статусних прав виборців, невиконання або нена-
лежне виконання юридичних обов’язків суб’єктами 
його реалізації, передбачених нормами Конституції 
України виборчим, референдним та іншим відповід-
ним законодавством [8, с. 6].

Слід зазначити, що серед вчених ще не досягнуто 
єдності у визначенні системи її видів. Одні автори 
включають до неї конституційну, адміністративну, 
дисциплінарну та кримінальну відповідальність; 
другі – конституційно-правову, кримінально-пра-
вову, адміністративно-правову, цивільно-правову [6], 
треті – конституційно-правову, кримінальну, адміні-
стративну, цивільно-правову та дисциплінарну від-
повідальність за порушення виборчого законодав-
ства України [9].

На нашу думку, більш слушною є позиція вчених, 
які до цієї системи включають конституційну, адмі-
ністративну, дисциплінарну та кримінальну відпові-
дальність.

Норми, що визначають ці види юридичної відпо-
відальності, об’єктивізуються в Конституції Укра-
їни, виборчих законах України, законах «Про всеу-
країнський референдум», «Про Центральну виборчу 
комісію», «Про Державний реєстр виборців», у Кри-
мінальному кодексі України, Кодексі України про 
адміністративні правопорушення, Кодексі адміні-
стративного судочинства України.

Але слід зауважити, що у чинному виборчому та 
референдному законодавстві також відсутній єдиний 
підхід у законодавця до визначення видів юридич-
ної відповідальності за скоєння виборчих правопо-
рушень. Так, Закони України «Про вибори народних 
депутатів», «Про вибори Президента України», «Про 

Державний реєстр виборців» встановлюють, що 
особи, винні в порушенні виборчого законодавства, 
притягаються до кримінальної, адміністративної або 
іншої відповідальності в порядку, встановленому 
законом. Закони ж України «Про всеукраїнський 
референдум» і «Про вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів» передбачають, 
що такі особи притягуються до дисциплінарної, 
адміністративної чи кримінальної відповідальності. 
Тобто у першому випадку відсутнє посилання на 
дисциплінарну, а в другому – на іншу відповідаль-
ність, яка носить невизначений характер, хоча за 
цією невизначеністю знаходиться конституційно-
правова, яка, незважаючи на об’єктивне існування 
та доктринальне визнання як невід’ємної складової 
правової реальності, поки що не знайшла свого пря-
мого законодавчого закріплення як вид юридичної 
відповідальності при наявності її санкцій.

Щодо цивільно-правової відповідальності, то вона 
за змістом спрямована на гарантування приватних 
правових інтересів учасників виборчих правовідно-
син тільки на підставі рішення суду, а не політичних 
інтересів учасників виборів, референдумів та інших 
форм безпосередньої демократії, на яких прийма-
ються рішення шляхом голосування, тому слушно не 
включена до системи гарантування їх прав.

Що стосується дисциплінарної відповідальності 
як гарантії виборчих прав, то слід мати на увазі, що 
вона передбачена Кодексом законів про працю Укра-
їни, Законами України «Про державну службу» і 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», 
пов’язана з трудовими і службовими відносинами 
учасників виборчих процесів, а тому виходить за 
межі цих процесів і має розглядатись як невід’ємна 
частина державної служби та служби в органах міс-
цевого самоврядування в Україні. У цьому контексті 
дисциплінарна відповідальність не може застосо-
вуватись до членів виборчих комісій, а в разі пору-
шення покладених на них обов’язків вони несуть 
конституційно-правовій відповідальності.

Конституційно-правова відповідальність за пору-
шення виборчого законодавства як самостійний вид 
юридичної відповідальності передбачає належне і 
сумлінне виконання суб’єктами конституційного права 
своїх обов’язків у сфері виборчого права або настання 
негативних наслідків чи небажаної зміни конститу-
ційно-правового статусу для цих суб’єктів за пору-
шення норм виборчого законодавства. Суб’єктами 
цього виду відповідальності за назване порушення 
можуть бути тільки органи публічної влади або їх поса-
дові особи, об’єднання громадян [8, с. 17].

Цей постулат повністю відповідає гарантуванню 
конституційно-правового статусу суб’єктів референ-
думів та інших форм безпосередньої демократії, на 
яких приймаються рішення шляхом голосування.

Адміністративно-правова відповідальність як 
гарантія конституційно-правового статусу виборців 
полягає в охороні виборчих прав громадян від проти-
правних посягань через притягнення до відповідаль-
ності осіб, що скоюють адміністративні правопору-
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шення, посягаючи на об’єкти здійснення народного 
волевиявлення, які безпосередньо охороняються 
чинним конституційним законодавством України. 
Вона встановлена Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення у главі 15-А «Адміністра-
тивні правопорушення, що посягають на здійснення 
народного волевиявлення та встановлений порядок 
його забезпечення».

За об’єктною спрямованістю гарантування охо-
рони виборчих прав громадян від протиправних 
посягань можна виділити такі видів гарантій:

1) гарантії, спрямовані на забезпечення реаліза-
ції права голосу громадянами України на виборах, 
референдумах та інших формах безпосередньої 
демократії, на яких приймаються рішення шляхом 
голосування, які полягають у встановлені адміні-
стративно-правової відповідальності за порушення 
правил ведення Державного реєстру виборців;

2) гарантії, спрямовані на забезпечення вибор-
чих прав громадян під час ведення передвиборної 
агітації, агітації під час підготовки і проведення 
референдуму шляхом притягнення до відпові-
дальності;

3) гарантії, спрямовані на забезпечення організа-
ції і проведення відповідних виборчих, референдних 
та інших демократичних процесів, де рішення при-
ймаються шляхом голосування, за яких настає адмі-
ністративно-правова відповідальність [8].

У разі скоєння злочинів захист виборчих прав 
забезпечується й кримінальним законодавством 
України.

Організаційно-правові гарантії конституційно-
правового статусу виборців в Україні є системою 
органів державної влади та органів місцевого само-
врядування, уповноважених здійснювати діяльність, 
спрямовану на організацію і проведення виборів, 
референдумів та інших форм безпосередньої демо-
кратії, на яких приймаються рішення шляхом голо-
сування, забезпечення належних умов для реалізації 
виборчих прав громадян.

Особлива роль в механізмі організаційно-правових 
гарантій конституційно-правового статусу виборців 
належить судовому та позасудовому захисту вибор-
чих прав громадян, яка обумовлена тим, що судовий 
захист прав і свобод людини і громадянина, відпо-
відно до статті 55 Конституції України, здійснюється 
системою судів загальної юрисдикції України.

Аналіз інституціональних гарантій конститу-
ційно-правового статусу виборців на виборчих, 
референдних процесах та інших формах безпосе-
редньої демократії, на яких волевиявлення грома-
дян, що мають право голосу, здійснюється шляхом 
голосування, дає підстави для висновку, що вони 
є схожими, однотипними і відрізняються лише за 
сферою і предметом нормативно-правового регулю-
вання та механізмами забезпечення виборчих прав 
їх учасників. З метою удосконалення їх правового 
регулювання та уніфікації вважаємо за необхідне 
підтримати пропозиції вітчизняних вчених щодо 
прийняття спеціального Закону України «Про гаран-
тії виборчих прав громадян України» з урахуванням 
позитивного досвіду зарубіжних країн.
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У статті досліджений зміст керівних положень, вихідних засад, закономірностей процесу втілення в реальних суспільних 
відносинах норм Основного Закону, якими є принципи реалізації Конституції України. Виділені їх індивідуальні ознаки та 
функції. Зосереджено увагу на різноманітності підходів щодо класифікації принципів права та запропоновано систематизація 
принципів реалізації Конституції України.
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В статье исследовано содержание руководящих положений, исходных начал, закономерностей процесса воплощения 
в реальных общественных отношениях норм Основного Закона, каковыми являются принципы реализации Конституции 
Украины. Выделены их индивидуальные признаки и функции. Сосредоточено внимание на разнообразии подходов к класси-
фикации принципов права, и предложена систематизация принципов реализации Конституции Украины.
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The article deals with the content of the guidelines, the initial bases, laws implementing of the process of implementation into real 
social relations the norms of Basic Law, which are the principles of the realization of the Constitution of Ukraine. Are defined their 
individual features and functions. The emphasis is on the diversity of approaches to classification of the principles of law and offered 
systematization of the principles of the realization of the Constitution of Ukraine.
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Актуальність теми статті обумовлена тим, що 
побудова в Україні демократичної, правової, соціаль-
ної держави та громадянського суспільства можлива 
лише за умови реального втілення норм Основного 
Закону в суспільних відносинах. Успішність цього 
процесу залежить від різних факторів: механізм реа-
лізації, стадії та форми реалізації Конституції. Не 
останнє місце серед цих факторів належить основним 
ідеям, керівним засадам, на підставі яких здійсню-
ється втілення в життя конституційних положень.

Питання принципів реалізації Конституції в 
науці конституційного права досліджено не було, 
проте загальним положенням процесу реалізації 
норм Основного Закону присвячені праці таких нау-
ковців, як С.С. Алексеєв, А.М. Колодій, В.В. Крав-
ченко, Л.Т. Кривенко, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабі-
нович, В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика, В.Л. Федоренко, 
О.Ф. Фрицький, В.Є. Чиркін, В.М. Шаповал, 
Ю.С. Шемшученко.

Метою статті є розкриття змісту та суті принци-
пів реалізації Конституції України, їх особливостей 
задля того, аби максимально удосконалити процес 
втілення в реальних суспільних відносинах консти-
туційних норм.

Термін «принцип» походить від латинського 
слова “principium”, яке означає начало, основу. Якщо 
говорити про словникове значення терміна «прин-
цип», то загалом він розкривається як основне, най-
загальніше, вихідне положення, засіб, правило, яке 
визначає природу та соціальну сутність явища, його 
спрямованість і найсуттєвіші властивості [1, с. 693]. 

Згідно з тлумачним словником В.І. Даля слово 
«принцип» означає наукове чи моральне начало, 
основу, правило, від якого не відступають [2, с. 431].

Якщо розглядати поняття принципу в право-
вій науці, то можна побачити, що для його позна-
чення використовують такі терміни: «вихідні теоре-
тичні положення», «основні, керівні засади (ідеї)», 
«загальні нормативно-керівні положення», «про-
відні засади», «закономірність», «сутність», «сис-
тема координат» тощо.

Під час визначення поняття принципів права 
позиції науковців поділяються на дві групи. Першу 
групу науковців, до якої відноситься Л.С. Явич, 
складають прихильники теорії позитивізму; вони 
визначають принципи права як ідеї, теоретичні, 
нормативно-керівні положення того чи іншого виду 
людської діяльності, які конкретизуються в змісті 
правових норм та об’єктивно зумовлені матеріаль-
ними умовами існування суспільства [3, с. 64]. Так, 
В.Ф. Тараненко навіть визначає принципи права як 
норми, які мають більш важливе значення [4, с. 181].

Хоча положення про ототожнення принципів із 
правовими нормами є дискусійним, ми погоджуємося 
з тим, що правові принципи опосередковано здатні 
виконувати регулятивну функцію. Вона полягає в 
тому, що принципи набувають значення загальних 
правил поведінки, які мають загальнообов’язковий, 
владний характер в силу саме своєї правової при-
роди. Принципи є джерелом права в багатьох пра-
вових системах, що є доказом їх приналежності до 
регуляторів суспільних відносин.
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Розрізняють два способи вираження принципів 
права: безпосереднє формулювання їх в нормах 
права (текстуальне закріплення) і виведення прин-
ципів права зі змісту нормативно-правових актів 
(змістовне закріплення). Текстуальне закріплення 
принципів права можна знайти в багатьох норма-
тивно-правових актах, наприклад, в Конституції 
України, зокрема статтях, які проголошують прин-
ципи суверенності і незалежності, демократичності 
і соціальності держави, її правову спрямованість, 
визнання людини найвищою соціальною цінністю, 
закріплення принципів побудови адміністративно-
територіального устрою [5]; в Законі України «Про 
Конституційний Суд України» (ст. 4), який регла-
ментує, що діяльність Конституційного Суду Укра-
їни ґрунтується на принципах верховенства права, 
незалежності, колегіальності, рівноправності суд-
дів, гласності, повного і всебічного розгляду справ 
та обґрунтованості прийнятих ним рішень [6]; в 
процесуальних кодексах при визначенні принципів 
здійснення судочинства. Помітною є така тенден-
ція: нормативна регламентація тих чи інших право-
вих інституцій починається із визначення принци-
пів їх створення, діяльності, наприклад, визначення 
у відповідних законах принципів виборчого та 
референтного права, принципів здійснення держав-
ної служби, принципів законодавства про грома-
дянство тощо.

В науці текстуальне закріплення правових прин-
ципів сприймається як явище позитивне. Як слушно 
зазначає науковець А.М. Колодій, проблема фор-
мування громадянського суспільства і правової 
держави настійно вимагає, щоб загальноправові 
принципи текстуально виражались у Конституції 
України, міжгалузеві і галузеві, а також відповідні 
принципи структури права – в кодифікаційних та 
інкорпораційних актах, і принципи юридичного 
інституту – в актах, що стосуються цього інституту. 
Саме тому в майбутньому слід продовжувати прак-
тику текстуального закріплення принципів і в інших 
нормативно-правових актах, оскільки безпосереднє 
формулювання в нормативно-правовому акті прин-
ципів сприяє більш правильному їх застосуванню 
і тлумаченню. Вони стають доступнішими і зрозу-
мілішими для громадян [7, с. 42]. Власне кажучи, 
сучасна нормотворча практика все активніше вико-
ристовує принципи як регулятор суспільних відно-
син, особливо тих, що виникають у зв’язку з розви-
тком потреб суспільства та держави.

Іншим способом вираження принципів права є їх 
змістовне закріплення, тобто виведення принципів зі 
змісту норм права. Такі принципи більш абстрактні, 
за їх допомогою можна врегульовувати найбільш 
загальні суспільні відносини. Вони виражають пере-
важно загальні напрями, тенденції правового регулю-
вання. Проте їх роль за значущістю не поступається 
принципам, що текстуально закріплені. В механізмі 
правового регулювання вони виступають у діалек-
тичній єдності з принципами, що дістають тексту-
альне вираження. Так, принципи законності і спра-
ведливості є притаманними будь-якій галузі права, 

навіть якщо вони текстуально не закріплені у відпо-
відній галузі законодавства [7, с. 43].

Повертаючись до з’ясування суті принципів 
права, зазначимо, що інша група науковців, при-
хильників ідеї природного права, принципи права 
розуміє як керівні ідеї, об’єктивно властиві праву 
відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні 
зобов’язання), які ставлять до учасників суспільних 
відносин із метою гармонійного поєднання інди-
відуальних, групових і громадських інтересів та 
визначають зміст і спрямованість правового регулю-
вання, відображають найважливіші закономірності 
соціально-економічної формації [8, с. 221, 93].

Враховуючи вказані підходи, вважаємо за доцільне 
визначити самостійне місце принципів права в право-
вій системі, вони можуть (але необов’язково повинні) 
конкретизуватись в правових нормах, є, безумовно 
відображенням найважливіших соціально-правових 
орієнтирів, заснованих на загальнолюдських, групо-
вих та індивідуальних інтересах, та безпосередньо 
або опосередковано виступають регулятором відно-
син між суб’єктами права.

Такі представники науки теорії держави і права, 
як А.І. Денисов, В.Л. Козлов, К.Є. Ліванцев, розгля-
дають принципи права як поняття, що виражають 
сутність історичного типу права [9, с. 212]. Історичні 
умови розвитку держави та права формують відпо-
відні вимоги до правових принципів, які повинні від-
повідати потребам суспільства і держави на відповід-
ному етапі розвитку, відображати їх цінності, що під 
впливом об’єктивних факторів із часом змінюються.

Аналізуючи вказані підходи до розуміння прин-
ципів права, слід відзначити близькість сучасним 
правовим реаліям підходу, заснованому на ідеях 
школи природного права щодо об’єктивної обу-
мовленості принципів права як вимог, що форму-
ються, виходячи із суті суспільного, групового та 
індивідуального інтересу. Хоча історичні особли-
вості розвитку права, правова ідеологія мали вплив 
на процес формування принципів права, він не мав 
настільки визначального характеру, щоб ототожню-
вати вказані поняття.

Якщо зосередитись на дослідженні процесу реа-
лізації Конституції України, то слід відзначити, що 
він теж підпорядкований певним відправним ідеям, 
основоположним началам, що забезпечують його 
існування та функціонування. Принципи реаліза-
ції Конституцій України – це нормативно-керівні 
положення, вихідні засади, закономірності про-
цесу втілення в реальних суспільних відносинах 
норм Основного Закону, які спрямовують його на 
досягнення позитивного результату у формі вста-
новлення стану забезпеченості, гарантованості та 
захищеності прав людини і громадянина, побудови 
державного та суспільного ладу на засадах, визначе-
них Основним Законом. Саме принципи реалізації 
Конституції України відображають рівень розвитку 
суспільства та держави, є індикатором загальнопра-
вових цінностей та опосередковано забезпечують 
відповідність поведінки усіх суб’єктів конститу-
ційно-правовим приписам.
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Принципам реалізації Конституції України влас-
тиві такі ознаки: загальноправовий та міжгалузевий 
характер, адже вони є керівними засадами, що опосе-
редковують процес втілення в реальних суспільних 
відносинах не лише норм конституційного права, 
але й норм інших галузей права: адміністративного, 
цивільного, кримінального, тощо. Принципи реалі-
зації Конституції України наділені найвищим рівнем 
соціальної значущості, оскільки, виходячи зі змісту 
цінностей, правову охорону яких забезпечує Консти-
туція України, принципи забезпечують безпосереднє 
впровадження таких цінностей в життя. Наприклад, 
згідно з положенням ст. 3 Основного Закону людина, 
її життя та здоров’я, честь та гідність визнаються 
найвищою соціальною цінністю [5]. Зазначена кон-
ституційна норма визначає ціннісний орієнтир для 
формування суспільного та державного ладу, зазна-
чає вектор розвитку усіх загальноправових принци-
пів. Будучи опосередкованими або безпосередньо 
визначеними у нормах Основного Закону, принципи 
реалізації норм Конституції посідають пріоритетне 
місце в системі принципів права, враховуючи прямий 
характер дії норм Основного Закону та їх найвищу 
юридичну силу. Принципи реалізації Конституції 
України, безумовно, впливають на інші інститу-
ційні принципи: принципи правового статусу особи, 
принципи конституційного ладу тощо. Наступною 
ознакою, що відрізняє принципи реалізації Консти-
туції України від інших принципів, є високий рівень 
їх забезпеченості та гарантованості. Зазначені прин-
ципи наділені специфічними функціями, серед яких 
можна виділити регулятивну, системоутворюючу, 
забезпечувальну, інформаційну, стимулюючу.

Регулятивна функція принципів реалізації Кон-
ституції України залежить від того, до якої групи 
належить принцип, оскільки одні з них мають більш 
вагомий регулятивний вплив; це принципи, які без-
посередньо скеровують механізм реалізації Консти-
туції України у відповідному напрямі. Будь-який 
принцип реалізації Конституції України визначає 
певні засади, на основі яких здійснюється праворе-
алізаційний процес, врегульовує певний аспект про-
цесу реалізації.

Системоутворююча функція принципів реа-
лізації Конституції України полягає у відведенні 
принципам ролі будівельного матеріалу в про-
цесі реалізації Конституції України. Принципи є 
тим необхідним об’єднуючим регулятором, який 
пов’язує систему конституційно-правових норм 
і систему конституційних правовідносин, вре-
гульованих цими нормами, на певних спільних 
об’єднуючих засадах, що зрештою забезпечує 
досягнення результату правореалізації.

Забезпечувальна функція принципів реалізації 
Конституції України полягає в тому, що завдяки їх 
дії досягається мета реалізації Конституції Укра-
їни, яка була визначена як при створенні Основного 
Закону, так і безпосередньо перед процесом реалі-
зації. Забезпечувальна функція є певним гарантом 
того, що процес відбуватиметься на засадах пропо-
рційного врахування як загального, так й індивіду-

ального інтересу, за умов дотримання та непоруш-
ності конституційних цінностей.

Інформаційна функція відповідає за правильне 
розуміння змісту кожного з принципів, за досто-
вірне донесення до суб’єктів, залучених до процесу 
реалізації Конституції, основних положень кожного 
принципу, результату, який буде досягнуто при їх 
врахуванні. З іншого боку, застосування окремих 
принципів дає змогу краще зрозуміти зміст самого 
закону, що реалізується, цілей, які були визначені 
при його створенні, що в цілому позитивно спливає 
на правореалізаційний процес.

Стимулююча функція покликана сприяти реалі-
зації якомога більшої кількості конституційних норм 
з урахуванням тих керівних засад, що проголошені 
принципами правореалізації. Стимулююча функція 
забезпечує розвиток та вдосконалення тих правових 
основ, загальних засад, на підставі яких відбувається 
процес втілення в життя конституційних норм.

Усі принципи реалізації Конституції Укра-
їни можна структурувати на дві групи: принципи, 
що сприяють реалізації Конституції України, або 
загальні принципи реалізації Конституції, та прин-
ципи, на яких безпосередньо ґрунтується процес 
реалізації Конституції України, або індивідуальні 
принципи. Вважаємо, що саме термін «індивіду-
альні», а не «особливі», який є загальновживаним 
в юридичній науці для позначення принципів кон-
кретної дії, більш влучно відображає суть досліджу-
ваного роду принципів.

Заслуговує на увагу дослідження А.М. Колодія, 
в якому науковець доводить, що загальноправові 
принципи галузей права та інститутів права, прин-
ципи цілих груп галузей (публічного і приват-
ного, матеріального і процесуального, охоронного 
і регулятивного, об’єктивного і суб’єктивного) 
можна назвати принципами правового регулю-
вання. І таке положення існує тому, що згадані 
принципи системи і структури права змінюються у 
процесі правоутворення, правореалізації і правоо-
хорони на відповідні цим процесам принципи пра-
воутворення, правореалізації, правоохорони. Саме 
останні слід насамперед називати принципами 
правового регулювання. Водночас принципи права 
і принципи правового регулювання не можна ото-
тожнювати. Адже останні – це принципи зовсім 
іншого рівня, форми, соціального спрямування дії 
права [7, с. 45].

Таким чином, можемо дійти висновку, що прин-
ципи реалізації Конституції України наділені регуля-
тивною функцією, в силу чого їх можемо віднести до 
принципів конституційно-правового регулювання.

А.М. Колодій у системі принципів правового 
регулювання перш за все виділяє загальносоціальні 
принципи, які включають в себе принципи суспіль-
ного і державного устрою, принципи соціального 
управління, повновладдя народу, демократичної 
політичної системи, гуманізму, соціальної справед-
ливості, розподілу влад, свободу організації в межах 
законодавства різних партій, суспільних організацій 
і рухів тощо [10, с. 112].
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При цьому не слід змішувати вказані принципи, 
що сприяють безумовній реалізації Конституції Укра-
їни, з окремими інституційними принципами, напри-
клад, принципами державного чи суспільного ладу, 
народовладдя. Загальносоціальні принципи, на від-
міну від інституційних, своєю метою мають задово-
лення, перш за все задоволення соціального інтересу, 
сформованого суспільством та закріпленого, зокрема, 
і в положеннях Основного Закону, тоді як інституційні 
принципи мають на меті сприяння в побудові, розви-
тку та існуванні того чи іншого правового інституту 
на засадах, визначених в Конституції.

Другу позицію, на думку науковця, займають 
системні і структурні принципи, при цьому до прин-
ципів, що мають вирішальне значення для правової 
системи, відносять принцип гуманізму права, соці-
альної справедливості в праві, рівності громадян 
перед законом, єдності прав і обов’язків, конститу-
ційної законності. Ці принципи права є такими пра-
вовими феноменами, які безпосередньо пов’язують 
зміст права з його основами – тими закономірнос-
тями суспільного життя, на яких ця правова система 
побудована і які вона закріплює. Вони мають само-
стійне регулятивне значення [10, с. 113].

Вплив зазначених принципів на правореалізаці-
ний процес здійснюється через нормативну регла-
ментацію в Конституції окремих його елементів. 
Забезпечуючи дієвість керівних положень правової 
системи, її принципи стають елементом регламен-
тації цієї системи, а отже, її непорушності, що має 
наслідком створення корисного правового фону для 
реалізації відповідних конституційних положень.

Структурні принципи – це галузеві та інсти-
туційні принципи, до яких відносимо принципи 
конституційного права загалом, а також принципи 
побудови та існування основних конституційно-пра-
вових інститутів. На вказані принципи покладена 
функція конституційно-правового регулювання. Від 
їх реальної дії залежить реалізація окремих консти-
туційно-правових інститутів. Окрім того, всі еле-
менти системи конституційного права перебувають 
у тісному взаємозв’язку, а тому негативні зміни, 
такі як неефективність, недієвість невідповідність 
соціальним інтересам принципів, одного інституту 
мають наслідком неналежне функціонування всієї 
системи принципів конституційного права.

Наприклад, виключимо із системи конститу-
ційного права дію таких принципів інституту прав 
людини, як принципи рівності прав людини, немож-
ливості їх обмеження чи скасування, та змоделюємо 
ситуацію, за якої такі принципи не реалізуються. 
Автоматично вона матиме наслідком недієвість 
принципу побудови конституційного ладу на заса-
дах демократизму, законності, не будуть реалізовані 

принципи побудови правової держави та громадян-
ського суспільства, побудови державного ладу на 
засадах вільного та рівного доступу до державної 
служби, що поставить під сумнів легітимність усього 
державного апарату. Таким чином, робимо висновок 
про наявність тісних зв’язків у системі принципів 
правового регулювання та залежність соціального 
ефекту їх дії від дієвості усієї системи.

Третю позицію А.М. Колодій віддав принципам 
власне правового регулювання, визначивши, що їх 
відрізняє більша чіткість, однозначність, динамізм, 
спрямованість на врегулювання конкретних жит-
тєвих ситуацій, що вимагають правового врегулю-
вання, їх сфера – це у найбільшій мірі сфера ство-
рення, реалізації і охорони права [10, с. 113]. Саме до 
цієї групи принципів і входять ті, що регламентують 
правореалізаційний процес Конституції України.

Отже, слід сказати, що процес реалізації Консти-
туції України підпорядкований певним загальним 
правилам, положенням, що сприяють в досягненні 
поставленого перед правореалізаційним процесом 
результату – становлення в країні правопорядку, що 
визначений Конституцією. Загалом система принци-
пів реалізації Конституції України та її побудова є 
процесом складним, його витоки лежать у законо-
мірностях суспільного та державного життя. Прин-
ципи реалізації Конституцій України пропонуємо 
визначати як нормативно-керівні положення, вихідні 
засади, закономірності процесу втілення в реаль-
них суспільних відносинах норм Основного Закону, 
які спрямовують його на досягнення позитивного 
результату у формі встановлення стану забезпече-
ності, гарантованості та захищеності прав людини 
і громадянина, побудови державного та суспільного 
ладу на засадах, визначених Основним Законом.

Принципам реалізації Конституції властиві такі 
ознаки: загальноправовий та міжгалузевий харак-
тер, наділеність найвищим рівнем соціальної значу-
щості, пріоритетне місце в системі принципів права, 
високий рівень їх забезпеченості та гарантованості. 
Принципи реалізації Конституції наділені специфіч-
ними функціями, серед яких можна виділити регуля-
тивну, системоутворюючу, забезпечувальну, інфор-
маційну, стимулюючу.

В системі правореалізаційного процесу Кон-
ституції доцільно виділити принципи, які сприя-
ють реалізації Основного Закону, такі принципи не 
мають прямого регулятивного впливу, однак ство-
рюють сприятливий клімат, в умовах якого діє меха-
нізм реалізації конституційно-правових норм. Іншу 
групу становлять принципи, що наділені регулятив-
ними функціями, які своєю дією забезпечують мак-
симальну тотожність між юридичною та фактичною 
конституціями.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ

MAIN PROBLEMS OF LIABILITY CONDOMINIUMS

Проблеми відповідальності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку виникають не тільки на законодавчо-
му рівні, а й на практичному досвіді. Стаття визначає основні ознаки та особливості відповідальності такого суб’єкту, як 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, та розкриває способи уникнення труднощів під час визначення відпо-
відальності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Ключові слова: об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, відповідальність об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку, види відповідальності, ознаки відповідальності.

Проблемы ответственности объединении совладельцев многоквартирного дома возникают не только на законодательном 
уровне, но и на практическом опыте. Статья определяет основные признаки и особенности ответственности такого субъекта, 
как объединение совладельцев многоквартирного дома, и раскрывает способы избежания трудностей при определении ответ-
ственности объединения совладельцев многоквартирного дома.

Ключевые слова: объединение совладельцев многоквартирного дома, ответственность объединения совладельцев мно-
гоквартирного дома, виды ответственности, признаки ответственности.

Liability issues association of co-owners of an apartment building not only occur at the legislative level, but also on practical 
experience. The article identifies the main features and characteristics of the subject of responsibility, as the association of co-owners 
of an apartment building, and reveals how to avoid difficulties in determining the responsibility of associations of co-owners of an 
apartment building.

Key words: association of co-owners of an apartment building, responsibility of co-owners associations of apartment buildings, 
responsibilities, attributes responsibility.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Одна із найголовніших та найвагоміших гаран-
тій реалізації прав та інтересів суб’єктів господарю-
вання, в тому числі і некомерційних організацій, – 
це відповідальність. Юридична відповідальність 
є одним із різновидів соціальної відповідальності, 
що є проявом основної мети некомерційних орга-
нізацій. Однією із таких організацій виступає у 
цивільному обороті об’єднання співвласників бага-
токвартирного будинку (далі – ОСББ). Закон України 
«Про об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку» визначає ОСББ як неприбуткову організа-
цію [1], підкреслюючи цим її некомерційний статус.

Особливості правової природи, поняття та ознаки 
відповідальності некомерційних суб’єктів дослі-
джували і досліджують такі вчені-правознавці, 
як В.К. Мамутов, В.С. Щербина, О.М. Вінник, 
Д.В. Задихайло, Н.О. Саніахметова, О.П. Подцерков-
ний, В.В. Гончаренко, Е.Ф. Демський, С.О. Теньков, 
але в роботах українських правознавців зазначена 
проблема не знайшла повного висвітлення [2].

Значення юридичної відповідальності як одна із 
гарантій держави має важливий вплив на розвиток 
державного суспільства як правового, тому повинно 
розглядатися як один із дієвих важелів механізму 
регулювання, що впливає на розвиток як економіч-
ного, так і соціального характеру держави.

Питання відповідальності ОСББ істотно зростає, 
оскільки законодавча база діяльності ОСББ має про-

галини, через що виникають проблеми при вирішені 
спорів між споживачами та надавачами (виконав-
цями) житлово-комунальних послуг.

Аналізуючи законодавство України, яке регу-
лює діяльність ОСББ, а саме Закон України «Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку» та Закон України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку» [3], бачимо, що жоден нормативно-право-
вий акт не розкриває підстави виникнення, особли-
вості та види відповідальності об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку. Тобто при скоєні 
правопорушення ми повинні або призначати, або не 
призначати покарання ОСББ, в цьому випадку це 
буде залежати від волі суду. Наприклад, розглядаючи 
судову практику, можна знайти багато судових про-
ваджень, де ОСББ безпідставно нараховує власни-
кам квартир суми за сплату комунальних послуг чи 
внесків, які власники повинні сплачувати.

Проблема постає у тому, що, відповідно до ст. 10 
Закону України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», до компетенції загаль-
них зборів відноситься визначення порядку сплати, 
переліку і розмірів внесків і платежів співвласни-
ків, при цьому виноситься рішення, яке має набрати 
більшість голосів, а у разі неприйняття такого 
рішення – письмове опитування серед власників 
про затвердження відповідного порядку та переліку. 

© Ю. Ю. Браславець, 2016
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На практичному досвіді процедура голосування та 
затвердження порядку сплати, переліку і розмірів 
внесків і платежів порушується і не проводиться 
або визначається самостійно управителем ОСББ 
чи його представником, в результаті чого ОСББ все 
одно направляє квитанції про сплату внесків, неза-
лежно від проведення чи непроведення зборів. Влас-
ники, які отримують такі квитанції, в обов’язковому 
порядку повинні їх сплатити, в іншому разі загальні 
збори вживають заходів щодо стягнення заборгова-
ності зі співвласників.

Яскравим прикладом ухилення від скликання 
загальних зборів про затвердження порядку та пере-
ліку на практичному досвіді виступають скарги 
від співвласників на ОСББ із заявою до суду про 
необґрунтовані суми у квитанціях. Суд, розгляда-
ючи такий спір, відхиляє від сплати співвласників 
коштів, зазначених у квитанції, при цьому не вра-
ховує, що ОСББ вчиняє незаконні дії у своїй діяль-
ності. Тобто питання про відповідальність ОСББ у 
судовому порядку не порушується, оскільки, відпо-
відно до Закону, нормативно-правові акти не визна-
чають таку діяльність ОСББ неправомірною.

Не менш важливим питанням постає відпові-
дальність у разі визначення ОСББ чи співвласників 
стороною судового провадження. Така проблема 
виникає у співвласника багатоквартирного будинку 
у разі неякісного газо-, водо- та теплопостачання. 
При поданні заяви до суду власник квартири не 
може скористатися захистом своїх прав, оскільки 
ОСББ виступає як посередник житлово-комуналь-
них послуг, а не як третя сторона. Тобто при вияв-
ленні неякісної житлово-комунальної продукції 
власнику квартири, який подає скаргу на ОСББ, 
буде відмовлено, оскільки якість продукції ОСББ не 
забезпечує. Відповідно до цього власник квартири 
має пред’явити вимоги до надавача житлово-кому-
нальних послуг, але в цьому разі суд знову відмовляє 
власнику квартири, оскільки цей власник укладав 
договір про надання житлово-комунальних послуг 
безпосередньо з ОСББ, тому має вимагати якість 
продукції саме від нього. Як бачимо, ОСББ знову 
не підпадає під будь-яку відповідальність. Тому це 
питання на сьогоднішній день є досить актуальним.

Не залишаються поза увагою дискусії про пору-
шення прав мешканців власників квартир у ново-
збудованих будинках при утворенні ОСББ. У ст. 6 
Закону України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку» йдеться про те, що 
об’єднання може бути створене в будинку будь-якої 
форми власності з числа тих, хто приватизував або 
придбав квартиру, а також власника будинку або 
його уповноваженої особи, власників жилих при-
міщень, а також власників нежилих приміщень. 
Для створення об’єднання скликаються установчі 
збори. Скликання установчих зборів здійснюється 
власником будинку або ініціативною групою, яка 
складається не менш як з трьох власників квартир 
або нежилих приміщень. Повідомлення про прове-
дення установчих зборів направляється власником 
будинку або ініціативною групою не менше ніж 

за 14 днів до дати проведення установчих зборів 
в письмовій формі і вручається кожному власнику 
під розписку або шляхом поштового відправлення 
(рекомендованим листом). У голосуванні беруть 
участь власники (їх уповноважені особи), які при-
сутні на установчих зборах. Кожний власник на 
установчих зборах має один голос, незалежно від 
площі та кількості квартир або приміщень, що 
перебувають у його власності. Рішення прийма-
ється шляхом поіменного голосування і вважа-
ється прийнятим, якщо за нього проголосувало не 
менше двох третин присутніх осіб, які мають право 
голосу. Установчі збори правомочні, якщо на них 
присутні більше п’ятдесяти відсотків власників. 
Установчі збори ухвалюють рішення про створення 
об’єднання і затверджують його статут. Державна 
реєстрація об’єднання (асоціації) проводиться у 
порядку, встановленому законом для державної 
реєстрації юридичних осіб. Об’єднання (асоціа-
ція) вважається утвореним з дня його державної 
реєстрації. На перший погляд не виникає ніяких 
питань, але, розглядаючи процедуру створення 
ОСББ в новобудовах, замислюємося над кількістю 
співвласників і їх участі у голосуванні. На практиці 
процедура приватизації може забрати чимало часу, 
і власники квартир не зможуть брати участі у голо-
суванні, хоча уже фактично є власниками квартир, 
але не юридично, що важливо при голосуванні. Цю 
проблему спрощує Рішення Конституційного Суду 
України від 2 березня 2004 р. № 4-рп/2004 (справа 
про права співвласників на допоміжні приміщення 
багатоквартирних будинків) [4], яке містить такі 
посилання: відповідно до Конституції України 
всі суб’єкти права власності рівні перед законом.  
У багатоквартирних будинках, де не всі квартири 
приватизовані чи приватизовані повністю, власник 
(власники) неприватизованих квартир (їх правонас-
тупники) і власники приватизованих квартир бага-
токвартирного будинку є рівноправними співвлас-
никами допоміжних приміщень. Вони є рівними 
у праві володіти, користуватися і розпоряджатися 
допоміжними приміщеннями. Ніхто з власників 
квартир не має пріоритетного права користуватися 
та розпоряджатися цими приміщеннями. Отже, 
Конституційний Суд України в контексті розгляду 
питання власності майна мешканців багатоквар-
тирних будинків зробив акцент не на формальному 
статусі особи як власника квартири, а на його праві 
володіти і користуватися як власник відповідною 
неприватизованою квартирою. Згідно з п. 3 моти-
вувальної частини Рішення Конституційного Суду 
України від 9 листопада 2011 р. № 14-рп/2011 [5] на 
допоміжні приміщення багатоквартирного будинку 
поширюється правовий режим як спільної сумісної, 
так і спільної часткової власності, який передбачає 
особливий порядок здійснення правомочностей 
власника щодо володіння, користування і розпо-
рядження. При цьому в законодавчому порядку не 
виокремлюються суб’єкти права спільної власності 
залежно від підстав набуття права власності на 
квартиру. Відповідно до ст. 385 Цивільного кодексу 
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України власники квартир для забезпечення експлу-
атації багатоквартирного житлового будинку, корис-
тування квартирами та спільним майном житлового 
будинку можуть створювати об’єднання власників 
квартир (житла) [6]. Об’єднання власників квар-
тир, житлових будинків є юридичною особою, яка 
створюється та діє відповідно до статуту та закону. 
Але при створенні ОСББ ці норми не завжди вико-
ристовуються, і майбутніх власників не приймають 
до участі у голосуванні, за що ініціатори створення 
ОСББ знову ж таки не несуть відповідальності.

На підставі зазначеного можна зробити такі 
висновки:

1) у діяльність ОСББ, а саме в нормативно-
правові акти, які регулюють порядок створення та 
повноваження ОСББ, необхідно внести корективи, 
які повинні чітко визначати дії, за які у разі їх неви-

конання чи неналежного виконання ОСББ буде нести 
відповідальність;

2) у новозбудованих багатоквартирних будинках 
без врахування волі більшості мешканців будинку 
об’єднання може приймати рішення, якщо до Закону 
про ОСББ будуть внесені відповідні зміни та вве-
деться імперативна норма про правомочність уста-
новчих зборів ОСББ за наявності отримання пра-
вовстановлюючих документів більшістю власників 
квартир [6];

3) необхідно визначити відповідальність за неза-
конне нарахування коштів співвласникам багато-
квартирного будинку, оскільки це правопорушення 
має велику практику та підтвердження;

4) слід конкретизувати статус ОСББ при вирі-
шені спорів у випадку неякісного водо-, газо- та 
теплопостачання.
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ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

CURRENT ISSUES TRANSFER OF LEASE FOR LAND LEASES

У статті автором аналізуються істотні умови договору найму (оренди) земельної ділянки та особливості передачі об’єкта 
оренди за цим договором. На підставі проведеного дослідження автором пропонується доповнити перелік істотних умов, визна-
чений статтею 15 Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV. Автором також пропонується внести зміни 
до статті 25 Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV і пунктів 20, 43 Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 3 березня 2004 р. № 220 та викласти їх у новій редакції.

Ключові слова: умови договору оренди землі, передача об’єкта оренди, державна реєстрація права оренди.

В статье автором анализируются существенные условия договора найма (аренды) земельного участка и особенности пере-
дачи объекта аренды по настоящему договору. На основании проведенного исследования автором предлагается дополнить пе-
речень существенных условий, определенный статьей 15 Закона Украины «Об аренде земли» от 6 октября 1998 г. № 161-XIV. 
Автором также предлагается внести изменения в статью 25 Закона Украины «Об аренде земли» от 6 октября 1998 г. № 161-
XIV и пункты 20, 43 Постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Типового договора аренды земли» от 3 
марта 2004 г. № 220 и изложить их в новой редакции.

Ключевые слова: условия договора аренды земли, передача объекта аренды, государственная регистрация права аренды.

In the article the author analyzes the essential conditions of the tenancy agreement (lease) of land and features transfer rental of the 
object of the present contract. On the basis of research by the author proposed to supplement the list of the essential conditions specified 
in Article 15 of the Law of Ukraine “On Land Lease” dated October 6, 1998 № 161-XIV. The author also proposes to amend Article 
25 of the Law of Ukraine “On Land Lease” dated October 6, 1998 № 161-XIV, and paragraphs 20, 43 Resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine “On Approval of the Model Land Lease” dated March 3, 2004 № 220 and set them out in a new edition.
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За загальним правилом, договірні відносини 
будуються на засадах рівності сторін майбутнього 
договірного зв’язку. Виконання договору повинно 
базуватись на принципах справедливості, розум-
ності, добросовісності. Договори найму (оренди) 
земельних ділянок відіграють провідну роль в регу-
люванні земельних орендних відносин, і за допомо-
гою них сторони можуть чітко визначити і закріпити 
ті умови, що будуть взаємовигідні для всіх.

Безумовно, укладення договору найму (оренди) 
земельної ділянки складається із декількох етапів, 
серед яких слід назвати такі, як досягнення сторо-
нами згоди з усіх істотних умов договору, момент 
підписання цивільно-правової угоди, нотаріальне 
посвідчення (за бажанням однієї із сторін) та, на 
нашу думку, передача орендодавцем об’єкта оренди 
у користування орендаря, яка повинна проводитись 
у строк, обумовлений сторонами в договорі.

Комплексного дослідження передачі об’єкта 
оренди за договором оренди землі не проводи-
лося. Дослідженнями окремих аспектів договору 
оренди земельної ділянки займались такі вчені, як 
Л.М. Братчук, А.Г. Брунь, О.В. Глотова, Н.В. Гри-
щук, А.Є. Данкевич, К.О. Дремлюга, Н.В. Ільницька, 
І.М. Кирилюк, О.В. Назаренко, К.О. Настечко, 
К.П. Пейчев. Отже, дослідження на запропоновану 
тему є актуальним з огляду на зміни, внесені до чин-
ного законодавства, оскільки демонструє недостат-
ність наукової розробки вказаної теми.

Мета статті полягає в розкритті істотних умов 
договору та дослідженні передачі об’єкта оренди за 
договором оренди землі.

Договір найму (оренди) земельної ділянки укла-
дається у письмовій формі відповідно до Типової 
форми договору оренди землі, затвердженої Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. 
№ 220. Крім того, слід відзначити, що власноручні 
підписи сторін є обов’язковими реквізитами дого-
вору оренди землі, оскільки, відповідно до частини 1 
статті 14 Закону України «Про оренду землі» від  
6 жовтня 1998 р. № 161-XIV, такий договір укладається 
у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може 
бути посвідчений нотаріально [17, c. 55]. Законом не 
встановлено, яка сторона несе витрати, пов’язані з 
нотаріальним посвідченням договору, тому це питання 
вирішується за домовленістю сторін [8, с. 12].

Договір є укладеним, якщо сторони в належній 
формі досягли згоди з усіх істотних умов договору 
(абзац 1 частини 1 статті 638 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України)).

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про оренду 
землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV істотними 
умовами договору оренди землі є:

– об’єкт оренди (кадастровий номер, місце роз-
ташування та розмір земельної ділянки);

– строк дії договору оренди [6, с. 246–247];
– орендна плата із зазначенням її розміру, 

індексації, способу та умов розрахунків, строків, 
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порядку її внесення і перегляду та відповідаль-
ності за її несплату.

Визначений у частині 1 статті 15 Закону України 
«Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV  
перелік істотних умов договору оренди землі 
обов’язково має бути відображений у договорі.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть 
зазначатися інші умови [14]. При цьому, якщо за 
заявою однієї зі сторін щодо таких умов не досяг-
нуто згоди, договір оренди, згідно зі статтею 638 ЦК 
України, вважатиметься неукладеним [15, с. 290].

З огляду на викладене автором пропонується 
розглянути більш детально істотні умови договору 
найму (оренди) земельної ділянки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про 
оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV 
об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебува-
ють у власності громадян, юридичних осіб, кому-
нальній або державній власності. Так, К.О. Настечко 
зазначала, що частина земельної ділянки, відповідно 
до законодавства України, не може бути передана в 
оренду. Виняток встановлено частиною 1 статті 8 
зазначеного Закону, відповідно до якої орендована 
земельна ділянка або її частина може передаватися 
орендарем у суборенду без зміни цільового призна-
чення, якщо це передбачено договором оренди або 
за письмовою згодою орендодавця [7, с. 169–170].

За змістом статей 15, 16 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 р. 
№ 3613-VI [9] земельній ділянці, відомості про яку 
внесені до Державного земельного кадастру, при-
своюється кадастровий номер, який є її ідентифіка-
тором у Державному земельному кадастрі. Система 
кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною 
на всій території України. Структура кадастрових 
номерів земельної ділянки визначається Кабінетом 
Міністрів України.

Земельна ділянка формується на підставі роз-
робленої документації із землеустрою та вважа-
ється сформованою з моменту присвоєння када-
стрового номера – індивідуального цифрового 
коду (номера) земельної ділянки, що не повторю-
ється на всій території України. Він присвоюється 
земельній ділянці під час проведення її державної 
реєстрації та зберігається за нею протягом усього 
часу існування такої ділянки. Кадастровий номер 
присвоюється земельній ділянці незалежно від 
форми власності. У разі переходу права власності 
на земельну ділянку від однієї особи до іншої, 
виникнення інших, крім права власності, речових 
прав на земельну ділянку, зміни речових прав на 
земельну ділянку, інших відомостей про неї када-
стровий номер не змінюється [4, с. 439].

Але законодавство вимагає вказувати місце роз-
ташування та розмір земельної ділянки.

За загальним правилом частини 1 статті 763 ЦК 
України договір найму укладається на строк, вста-
новлений договором. Так, строк дії договору оренди 
землі визначається за згодою сторін, відповідно до 
частини 1 статті 19 Закону України «Про оренду 
землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV, але не може 

перевищувати 50 років. Строк договору оренди 
є його істотною умовою, однак невстановлення 
строку оренди в договорі не тягне за собою його 
недійсність, адже, відповідно до частини 2 статті 763 
ЦК України, такий договір вважається укладеним на 
невизначений строк [16, с. 89].

Кожна зі сторін договору найму, укладеного на 
невизначений строк, може відмовитися від договору 
в будь-який час, письмово попередивши про це другу 
сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого 
майна – за три місяці. Договором або законом може 
бути встановлений інший строк для попередження 
про відмову від договору найму, укладеного на неви-
значений строк (частина 2 статті 763 ЦК України).

Після завершення будівництва та прийняття 
об’єкта в експлуатацію добросовісний орендар 
земельної ділянки, наданої для потреб будівництва 
та обслуговування відповідного об’єкта, має право 
на першочергове укладення договору оренди землі 
на строк до 50 років або припинення дії договору 
оренди землі (частина 2 статті 19 Закону України 
«Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV).

При передачі в оренду сільськогосподарських 
угідь, які розташовані в межах гірничого відводу, 
наданого для розробки родовища нафти або газу, 
строк дії договору оренди земельних ділянок визна-
чається з урахуванням строків початку будівництва 
свердловини та виробничих споруд, пов’язаних з їх 
експлуатацією, на орендованій ділянці або на її час-
тині [2, с. 168].

Однією з особливостей договору оренди землі є 
те, що по закінченню строку договору оренди землі 
орендар, який належно виконував обов’язки за умо-
вами договору, має переважне право перед іншими 
особами на укладення договору оренди землі на 
новий строк (поновлення договору оренди землі).

Якщо орендар має намір укласти договір на новий 
строк, то він зобов’язаний повідомити про це орен-
додавця не пізніше ніж за 1 місяць до спливу строку 
договору оренди землі.

До листа-повідомлення про поновлення договору 
оренди землі орендар додає проект додаткової угоди 
[3, с. 46].

Використання землі в Україні є платним. Об’єктом 
плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю 
справляється відповідно до закону (стаття 206 
Земельного кодексу України (далі – ЗК України)). 
Власники землі та землекористувачі сплачують 
плату за землю з дня виникнення права власності 
або права користування земельною ділянкою. Зем-
лекористувачами податок за площі, що надаються 
в оренду, обчислюється з дати укладення договору 
оренди земельної ділянки. Підставою для нараху-
вання орендної плати за земельну ділянку є договір 
оренди такої земельної ділянки, оформлений та заре-
єстрований відповідно до законодавства.

Орендна плата за землю – це платіж, який орен-
дар вносить орендодавцеві за користування земель-
ною ділянкою згідно з договором оренди землі (час-
тина 1 статті 21 Закону України «Про оренду землі» 
від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV).
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Розмір, умови і строки внесення орендної плати 
за землю встановлюються за згодою сторін у дого-
ворі оренди (крім строків внесення орендної плати 
за земельні ділянки державної та комунальної влас-
ності, які встановлюються відповідно до Подат-
кового кодексу України). Розмір орендної плати не 
залежить від наслідків господарської діяльності 
орендаря [15, с. 291].

Орендна плата справляється у грошовій формі. 
За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за 
землю можуть здійснюватися у натуральній формі. 
Розрахунок у натуральній формі має відповідати гро-
шовому еквіваленту вартості товарів за ринковими 
цінами на дату внесення орендної плати. Розрахунки 
щодо орендної плати за земельні ділянки, що пере-
бувають у державній і комунальній власності, здій-
снюються тільки у грошовій формі (стаття 22 Закону 
України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. 
№ 161-XIV).

Обчислення розміру орендної плати за земельні 
ділянки державної або комунальної власності здій-
снюється з урахуванням їх цільового призначення та 
коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, 
за затвердженими Кабінетом Міністрів України фор-
мами, що заповнюються під час укладення або зміни 
умов договору оренди чи продовження його дії [11].

Орендна плата за земельні ділянки, що перебува-
ють у власності фізичних та юридичних осіб, пере-
глядається за згодою сторін. У разі недосягнення 
згоди щодо зміни умов договору оренди землі від-
носно зміни орендної плати спір вирішується в судо-
вому порядку.

Автором підтримується думка А.Г. Брунь про те, 
що земельну ділянку як предмет договору оренди 
належить розглядати з урахуванням її категорії та 
цільового призначення. У зв’язку з цим поведінка 
користувача земельною ділянкою вважається добро-
совісною, коли він використовує земельну ділянку 
згідно з її цільовим призначенням [1, с. 10, 12].

Відповідно до абзацу першого частини першої 
статті 24 Закону України «Про оренду землі» орендо-
давець має право вимагати від орендаря використання 
земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з 
договором оренди. Також в пункті «а» частини пер-
шої статті 96 ЗК України зазначено, що землекористу-
вач зобов’язаний забезпечувати використання землі за 
цільовим призначенням та за свій рахунок приводити 
її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, 
за винятком випадків незаконної зміни рельєфу не 
власником такої земельної ділянки.

Крім того, цільове призначення земельної ділянки 
законодавчо закріплене нормами Постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження Типо-
вого договору оренди землі» від 3 березня 2004 р. 
№ 220 та у розділі ІІ Глави 4 ЗК України під назвою 
«Склад та цільове призначення земель України».

Відповідно до змісту статті 1 Закону України 
«Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. № 858-IV 
цільове призначення земельної ділянки – викорис-
тання земельної ділянки за призначенням, визна-
ченим на підставі документації із землеустрою у 

встановленому законодавством порядку [12]. Тому 
пропонуємо частину першу статті 15 Закону України 
«Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV 
доповнити такою істотною умовою договору оренди 
землі, як «цільове призначення земельної ділянки».

Запропонована автором істотна умова повинна 
бути відображена у частині першій статті 15 Закону 
України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. 
№ 161-XIV для повного співвідношення із абзацом 
першим частини першої статті 24 цього Закону, 
пунктом «а» частини першої статті 96 ЗК України 
та із Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Типового договору оренди землі» від 
3 березня 2004 р. № 220.

Відповідно до ст. 765 ЦК України наймодавець 
зобов’язаний передати наймачеві майно у користу-
вання негайно або у строк, встановлений договором 
найму. Частина 2 статті 11 Закону України «Про 
оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV визна-
чає, що в разі прострочення орендодавцем або орен-
дарем установлених договором оренди землі строків 
передачі об’єкта оренди ризик його випадкового 
знищення або пошкодження у цей період несе сто-
рона, яка пропустила прострочення його передачі. 
Орендар, згідно з абзацом першим частини другої 
статті 25 Закону України «Про оренду землі» від  
6 жовтня 1998 р. № 161-XIV, зобов’язаний присту-
пити до використання земельної ділянки в строки, 
встановлені договором оренди землі.

Тому важливою умовою договору оренди землі є 
«строк передачі об’єкта оренди у користування».

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про оренду 
землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV об’єкт за 
договором оренди землі вважається переданим орен-
додавцем орендареві з моменту державної реєстрації 
права оренди, якщо інше не встановлено законом.

Право оренди земельної ділянки підлягає держав-
ній реєстрації відповідно до закону (частина 5 статті 6 
Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 
1998 р. № 161-XIV) [5, с. 6–7]. Державній реєстрації 
прав підлягають право постійного користування та 
право оренди (суборенди) земельної ділянки (пункту 
2 частини 1 статті 4 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» від 1 липня 2004 р. № 1952-IV).

Державна реєстрація прав є обов’язковою. Інфор-
мація про права на нерухоме майно та їх обтяження 
підлягає внесенню до Державного реєстру прав (час-
тина 1 статті 3 Закону України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» від 1 липня 2004 р. № 1952-IV).

Відповідно до частини 5 статті 3 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 р. 
№ 1952-IV державна реєстрація права власності та 
інших речових прав проводиться незалежно від міс-
цезнаходження нерухомого майна в межах Автоном-
ної Республіки Крим, області, міст Києва та Севас-
тополя, крім державної реєстрації права власності 
та інших речових прав, що проводиться нотаріусами 
незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.
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На підставі рішення Міністерства юстиції Укра-
їни державна реєстрація права власності та інших 
речових прав може проводитися в межах декількох 
адміністративно-територіальних одиниць, визначе-
них в абзаці першому цієї частини.

Державна реєстрація обтяжень речових прав про-
водиться незалежно від місцезнаходження нерухо-
мого майна.

Державна реєстрація прав проводиться за зая-
вами у сфері державної реєстрації прав будь-яким 
державним реєстратором з урахуванням вимог, вста-
новлених першим, другим, третім абзацами цієї час-
тини, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим 
цієї частини.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення 
нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом неза-
вершеного будівництва проводиться нотаріусом, 
яким вчинено таку дію [10].

Земельна ділянка може бути об’єктом цивіль-
них прав тільки з моменту її формування (крім 
випадків суборенди, сервітуту щодо частин 
земельних ділянок) та державної реєстрації права 
власності на неї. При цьому державна реєстрація 
речових прав на земельні ділянки здійснюється 
після державної реєстрації земельних ділянок у 
Державному земельному кадастрі (частини 9, 10 
статті 79¹ ЗК України).

Державна реєстрація права власності та інших 
речових прав проводиться на підставі укладеного в 
установленому законом порядку договору, предметом 
якого є нерухоме майно, речові права на яке підляга-
ють державній реєстрації, чи його дубліката (пункту 
1 частини 1 статті 27 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» від 1 липня 2004 р. № 1952-IV).

Відповідно до положень статті 18 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 р. 
№ 1952-IV державна реєстрація прав проводиться 
в такому порядку: 1) формування та реєстрація 
заяви в базі даних заяв; 2) прийняття документів, 
що подаються разом із заявою про державну реє-
страцію прав, виготовлення їх електронних копій 
шляхом сканування (у разі подання документів у 
паперовій формі) та розміщення їх у Державному 
реєстрі прав; 3) встановлення черговості розгляду 
заяв про державну реєстрацію прав, що надій-
шли на розгляд; 4) перевірка документів на наяв-
ність підстав для зупинення розгляду заяви про 
державну реєстрацію прав, зупинення державної 
реєстрації прав та прийняття відповідних рішень; 
5) прийняття рішення про державну реєстрацію 
прав або про відмову в такій реєстрації; 6) від-
криття (закриття) розділу в Державному реєстрі 
прав та / або внесення до Державного реєстру прав 
відомостей про речові права на нерухоме майно та 
їх обтяження, про об’єкти та суб’єкти цих прав; 
7) формування інформації з Державного реєстру 
прав для подальшого використання заявником; 
8) видача документів за результатом розгляду заяв 
у сфері державної реєстрації прав.

Перелік документів, необхідних для державної 
реєстрації прав, та порядок державної реєстрації 
прав визначаються Кабінетом Міністрів України 
у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень.

Державні реєстратори зобов’язані надавати до 
відома заявників інформацію про перелік докумен-
тів, необхідних для державної реєстрації прав.

У випадках, передбачених законодавством України, 
державна реєстрація прав проводиться після технічної 
інвентаризації об’єкта нерухомого майна, речові права 
на який підлягають державній реєстрації.

Державній реєстрації підлягають тільки заявлені 
речові права на нерухоме майно та їх обтяження 
за умови їх відповідності законодавству і поданим 
документам.

Заява про державну реєстрацію прав подається 
окремо щодо кожного об’єкта нерухомого майна.

У разі набуття права власності на житловий буди-
нок, будівлю, споруду з одночасним набуттям речо-
вих прав на земельну ділянку, на якій вони розташо-
вані, подається одна заява про державну реєстрацію 
прав на такі об’єкти.

При цьому одна заява подається лише у разі, якщо 
речові права на житловий будинок, будівлю, споруду 
та земельну ділянку, на якій вони розташовані, реє-
струються за однією особою.

Заява про державну реєстрацію прав може бути 
відкликана до прийняття державним реєстратором 
рішення про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень або про відмову в такій реєстрації.

Під час подання заяви про державну реєстрацію 
прав заявник зобов’язаний повідомити державного 
реєстратора про наявність встановлених законом 
обтяжень речових прав на нерухоме майно.

Якщо під час розгляду заяви про державну реє-
страцію прав на нерухоме майно державним реє-
стратором встановлена наявність зареєстрованих у 
Державному реєстрі прав інших заяв про державну 
реєстрацію прав на це саме майно, заяви розгляда-
ються в порядку черговості їх надходження.

Наступна заява розглядається тільки після при-
йняття державним реєстратором рішення про дер-
жавну реєстрацію прав або про відмову в такій реє-
страції щодо заяви, зареєстрованої в Державному 
реєстрі прав раніше.

Черговість розгляду заяв щодо одного об’єкта 
нерухомого майна застосовується як під час роз-
гляду заяв про державну реєстрацію права власності 
та інших речових прав, так і під час розгляду заяв 
про державну реєстрацію обтяжень таких прав.

Датою і часом державної реєстрації прав вва-
жається дата і час реєстрації відповідної заяви, за 
результатом розгляду якої державним реєстратором 
прийнято рішення про державну реєстрацію прав.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
проводиться в порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.

Форма і вимоги до заповнення заяв, що подаються 
до органу державної реєстрації прав, а також форма 
і вимоги до оформлення рішень державних реєстра-
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торів, що приймаються за результатом їх розгляду, 
затверджуються Міністерством юстиції України.

З огляду на викладене автор пропонує внести 
зміни до абзацу першого частини другої статті 25 
Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 
1998 р. № 161-XIV та викласти її у такій редакції:

«Орендар земельної ділянки зобов’язаний при-
ступити до використання земельної ділянки після 
державної реєстрації права оренди».

З урахуванням вищевикладеного пропонується 
внести зміни до пункту 20 Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Типового дого-
вору оренди землі» від 3 березня 2004 р. № 220 та 
викласти його у такій редакції:

«Передача земельної ділянки здійснюється в обу-
мовлений у договорі сторонами строк».

У зв’язку із виключенням статті 20 Закону України 
«Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV  
пропонується викласти пункт 43 Постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження Типо-
вого договору оренди землі» від 3 березня 2004 р. 
№ 220 в такій редакції:

«Цей договір набирає чинності після підписання 
сторонами».

А також внести зміни до абзацу четвертого час-
тини другої статті 25 Закону України від 6 жовтня 
1998 р. № 161-XIV «Про оренду землі» та викласти 
її у такій редакції:

«Орендар земельної ділянки зобов’язаний у 
п’ятиденний строк після укладення договору оренди 
земельної ділянки державної або комунальної влас-
ності надати копію договору відповідному органу 
доходів і зборів».

Слід також зазначити, що державний реєстратор 
має свою печатку, крім нотаріуса, який має печатку, 
визначену Законом України «Про нотаріат» [13]. Зра-
зок та опис печатки державного реєстратора вста-
новлює Міністерство юстиції України (частина 4 
статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 
1 липня 2004 р. № 1952-IV).

Державний реєстратор під час проведення дер-
жавної реєстрації речових прав на земельні ділянки 
має безпосередній доступ та користується відомос-
тями Державного земельного кадастру у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України (час-
тина 1 статті 33 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» від 1 липня 2004 р. № 1952-IV, частина 2 
статті 30 Закону України «Про Державний земель-
ний кадастр» від 7 липня 2011 р. № 3613-VI).

Порядок доступу нотаріусів до Державного 
земельного кадастру встановлюється Кабінетом 
Міністрів України (частина 1 статті 38 Закону Укра-
їни «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 
2011 р. № 3613-VI).

Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з 
нерухомим майном, об’єктом незавершеного будів-
ництва обов’язково використовує відомості Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно шля-
хом безпосереднього доступу до нього.

Інформація з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно, отримана нотаріусом під час 
вчинення нотаріальних дій, залишається у відповід-
ній справі державної нотаріальної контори чи при-
ватного нотаріуса.

Користування Державним реєстром речових 
прав на нерухоме майно здійснюється безпосеред-
ньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну 
дію, або його помічником (стаття 461 Закону України 
«Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ).

Про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або 
посадовими особами органів місцевого самовря-
дування, робиться запис у реєстрах для реєстрації 
нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить 
посвідчувальний напис на документі або підпише 
документ, що ним видається.

Кожна нотаріальна дія реєструється під окре-
мим порядковим номером. Номер, під яким 
нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на 
документі, що видається нотаріусом, чи в посвід-
чувальному написі.

Реєстр для реєстрації нотаріальних дій повинен 
бути прошнурованим, аркуші пронумеровані. Кіль-
кість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена під-
писом посадової особи відповідного органу юстиції 
та печаткою Головного управління юстиції Мініс-
терства юстиції України в Автономній Республіці 
Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах 
Києва та Севастополі. Кожний нотаріус веде окре-
мий реєстр.

Запис у реєстрі робиться чітко, розбірливо, із 
заповненням усіх граф, передбачених за встановле-
ною формою. Не допускаються підчистки, дописки, 
інші незастережні виправлення та запис олівцем. 
Запис у реєстрі є доказом вчинення нотаріальної дії.

Порядок ведення реєстрів для реєстрації нотарі-
альних дій та їх форма встановлюються Міністер-
ством юстиції України (статті 52 Закону України 
«Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ).

На основі вищевикладеного можна зробити такі 
висновки:

1) пропонується частину першу статті 15 Закону 
України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. 
№ 161-XIV доповнити додатковими істотними умо-
вами договору оренди землі такого змісту: «цільове 
призначення земельної ділянки, строк передачі 
об’єкта оренди у користування»;

2) пропонується внести зміни до абзаців пер-
шого та четвертого частини другої статті 25 
Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 
1998 р. № 161-XIV та викласти їх у новій редакції: 
«Орендар земельної ділянки зобов’язаний при-
ступити до використання земельної ділянки після 
державної реєстрації права оренди; у п’ятиденний 
строк після укладення договору оренди земель-
ної ділянки державної або комунальної власності 
надати копію договору відповідному органу дохо-
дів і зборів»;

3) пропонується внести зміни до пункту 20 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Типового договору оренди землі» від 
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3 березня 2004 р. № 220 та викласти його у новій 
редакції: «Передача земельної ділянки здійснюється 
в обумовлений у договорі сторонами строк»;

4) пропонується викласти пункт 43 Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Типового договору оренди землі» від 3 березня 
2004 р. № 220 у новій редакції: «Цей договір набирає 
чинності після підписання сторонами».
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Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів взаємодії матеріального та процесуального права у регулюванні пред-
ставництва. Значна увага приділена з’ясуванню особливостей та відмінностей процесуальних норм права від процедурних 
норм матеріального права. Доведено, що норми матеріального і процесуального представництва тісно пов’язані між собою і 
доповнюють один одного.
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Статья посвящена исследованию отдельных аспектов взаимодействия материального и процессуального права в регу-
лировании представительства. Значительное внимание уделено выяснению особенностей и отличий процессуальных норм 
права от процедурных норм материального права. Доказано, что нормы материального и процессуального представительства 
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На сьогодні практичне застосування норм права 
випереджає наукові дослідження за тією чи іншою 
проблематикою, оскільки сучасні реалії стають під-
ставами для виникнення правовідносин, правове 
регулювання яких ще не набуло офіційного закрі-
плення в нормативно-правових актах України. Набу-
ває актуальності використання таких правових норм, 
які регламентують та одночасно впливають на роз-
виток подібних правил поведінки (норм) в інших 
галузях права.

Закріплене Конституцією України право фізич-
них та юридичних осіб на судовий захист за своєю 
природою є складним явищем, якому притаманний 
подвійних характер діалектичної єдності матеріаль-
ного змісту і процесуальної форми.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що на 
сучасному етапі в правовій науці не здійснено фунда-
ментальних теоретичних напрацювань з досліджува-
ної проблематики. У зв’язку з цим часто трапляються 
випадки неправильного трактування та застосування 
норм матеріального та процесуального права.

Метою статті є виявлення та дослідження норм 
процесуального представництва, які в тій чи іншій 
мірі впливають на загальноцивільне представництво.

Ще на початку ХХ ст. науковцями було встанов-
лено, що матеріальні норми регулюють виникнення, 
зміну та припинення суспільних відносин, проте про-
цесуальні норми спрямовані на захист та відновлення 
матеріальних норм у разі виникнення певних відхи-
лень від нормального розвитку суспільних відносин.

Варто зазначити, що матеріальні норми встанов-
люють права і обов’язки суб’єктів суспільних відно-

син щодо володіння, користування та розпорядження 
майном та немайновими благами. А під процесуаль-
ними нормами слід розуміти норми, які регулюють 
порядок примусового захисту порушеного або оспо-
рюваного суб’єктивного права юрисдикційним орга-
ном [1, с. 149].

Свого часу С.С. Алєксєєв зазначив, що процесу-
альне право «вплотную примыкает к профилирую-
щим, как бы «надстраивается» над ними. Необходи-
мость организации принудительного осуществления 
норм соответствующих профилирующих отраслей 
вызывает к жизни процессуальные формы» [2, c. 190].

Процесуальні норми є не чим іншим, як засобом 
реалізації норм матеріального права. Підтримуючи 
цю позицію, ряд науковців дійшли висновку, що 
норми матеріального права як би «присутні» в гіпо-
тезах процесуального права [3, с. 37–38]. 

Як влучно зазначають А.Т. Боннер, А.М. Васільєв, 
в парній категорії права і процесу провідне місце 
все ж таки посідає матеріальне право [4, с. 78–79; 
5, с. 20].

Продовжуючи досліджувати вищезазначену тео-
рію, науковці встановили, що норми процесуального 
права входять в систему матеріального права, а отже, 
їх варто розглядати як складову матеріального права 
[6, с. 7–11]. Проте таке співвідношення норм мате-
ріального та процесуального права в межах однієї 
галузі права суперечить правовій природі норм права.

Мабуть, саме завдяки цій особливості в доктрині 
радянського права була сформована протилежна тео-
рія, яка розглядала норми процесуального права як 
незалежні, самостійні норми.
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Так, В.А. Рязановський розглядає процесуальне 
право як самостійну галузь права та звертає увагу 
на приватний характер цивільного права та публіч-
ний характер цивільного процесуального права. 
Науковець зазначив, що для подання позову особі не 
потрібно володіти цивільними правами, для цього 
достатньо володіти процесуальною правоздатністю 
[7, с. 14–15].

Так, свого часу О.В. Іванов писав, що «играя слу-
жебную роль, гражданский процесс вместе с тем 
не становится придатком материального права. Он 
представляет собой самостоятельное явление право-
вой жизни, имеет собственные принципы и тенден-
ции развития» [8, с. 47].

У свою чергу, Р.Є. Гукасян наголошував на тому, 
що під впливом матеріальних правовідносин знахо-
дяться такі елементи процесуальної форми, як склад 
осіб, які беруть участь у справі; способи захисту 
порушених чи оскаржуваних суб’єктивних прав 
громадян або організацій; способи доказування. Всі 
інші процесуальні правовідносини не є залежними 
від матеріального права [9, с. 348–353].

Побідну позицію підтримував М.К. Юков, який 
наголосив на тому, що при дослідженні генетичних 
зв’язків між цивільним і процесуальним правом 
необхідно звернути увагу на те, що матеріальні й 
процесуальні права спрямовані на виконання двох 
найважливіших завдань: по-перше, вони є осно-
вними орієнтирами при системному тлумаченні 
норм тієї чи іншої галузі права, по-друге, визнача-
ють загальні напрями дослідження та вдосконалення 
структури законодавства цих галузей [10, с. 75].

До питання взаємозв’язку певних аспектів мате-
ріальних та процесуальних норм в різних галу-
зях права звертався ряд дослідників: В.М. Коваль 
[11, с. 96–100], І.Є. Криницький [12, с. 80–82], 
М.Л. Ніколенко [1, с. 148–154], О.В. Підлубна 
[13, с. 237–240], Є.О. Письменський [14, с. 134–
144], О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов [15, с. 142], 
Є.В. Литвинова [16, с. 113–117] та ін.

Залежність матеріального та процесуального 
представництва яскраво простежується під час вдо-
сконалення процесуального законодавства. Так, про-
блеми вдосконалення суспільних відносин, що регу-
люються нормами матеріального права, приводять до 
проведення судової реформи в Україні, яка не може 
бути реалізована без одночасної зміни процесуальних 
норм, що містяться в матеріальному законодавстві.

На наш погляд, норми матеріального і процесу-
ального представництва між собою тісно пов’язані 
та доповнюють одна одну. Водночас специфіка норм 
процесуального права полягає в необхідності реалі-
зації правових норм, які регулюють суспільні відно-
сини різних галузей.

Необхідно погодитись з позицією радянського 
дослідника Н.А. Чечиної, яка зауважує, що вклю-
чення норм процесуального права в непроцесуальне 
законодавство є неминучим, адже деякі норми права 
нерозривно пов’язані з процесуальними правилами, 
тому зрозуміти їх окремо практично неможливо 
[17, с. 74].

Норми матеріального права, які регулюють 
цивільні правовідносини, за своєю природою не 
можуть самостійно забезпечити правопорядок, адже 
важливо не лише його проголосити, а й створити 
відповідний процесуальний механізм реалізації та 
захисту такого правопорядку. Таким чином, судові 
рішення безпосередньо впливають на матеріальні 
правовідносини, які, в свою чергу, зумовлюють 
виникнення, зміну чи припинення процесуальних 
правовідносин.

Як влучно зазначають І.В. Решетникова та 
В.В. Ярков, з метою захисту прав та законних інтере-
сів учасників цивільного обороту та інших правовід-
носин процесуальне право зобов’язане забезпечити 
їх найоптимальнішими умовами рівності правових 
можливостей сторін [18, с. 7].

Ми схиляємось до думки тих дослідників, які 
наголошують на існуванні норм права, які можуть 
належати не до однієї, а до декількох галузей права. 
Отже, норми процесуального представництва, які 
входять до складу матеріального законодавства, вхо-
дять і в систему процесуального права, природа яких 
тільки процесуальна.

Під час захисту цивільних прав та інтересів не 
лише простежується безпосередній вплив норм 
матеріального представництва на формування про-
цесуального, але й регламентуються процесуальні 
правовідносини, які виникають в процесі практич-
ного застосування.

Варто згадати, що норми процесуального права 
поділяються на загальні, які регулюються тільки 
процесуальним законодавством, та спеціальні 
норми, що регулюються нормами матеріального 
права. Яскравий приклад спеціальних норм проце-
суального представництва можна прослідкувати на 
прикладі підстав і порядку припинення договірного 
представництва (ч. 3 ст. 44 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України (далі – ЦПК України)).

В науковій літературі є дискусійним питання 
щодо правової природи таких норм. Так, на думку 
одних дослідників, процесуальні норми належать до 
системи матеріального законодавства, а отже, вклю-
чені до матеріального права [19, с. 7–11]. На думку 
інших дослідників, такі норми права необхідно 
розглядати як елементи структури процесуального 
права [20, с. 321].

На наш погляд, значна кількість спеціальних про-
цесуальних норм, які регулюють представництво, зна-
ходиться в матеріально-правових нормативних актах, 
які за своєю природою належать до процесуальних. 
При цьому спеціальні норми, які містяться в матері-
альних нормативно-правових актах, поділяються на 
деталізуючі, виняткові, а також на ті, які доповню-
ють загальні правила. Тобто завданням таких норм 
є не лише конкретизація в застосуванні тієї чи іншої 
норми процесуального представництва, а й виклю-
чення з загального правила їх застосування.

Спеціальні норми процесуального представни-
цтва можна проаналізувати і на прикладі добро-
вільного представництва в сімейних правовідно-
синах. Як зазначено в ч. 1 ст. 1 Сімейного кодексу 
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України (далі – СК України), цей кодекс визна-
чає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові 
права і обов’язки подружжя, підстави виникнення, 
зміст особистих немайнових та майнових прав та 
обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та уси-
новлених, інших членів сім’ї та родичів. Тобто СК 
України належить до матеріально-правових норма-
тивних актів.

Розглядаючи спеціальні деталізуючі норми проце-
суального представництва, варто згадати, що, відпо-
відно до ч. 3 ст. 28 СК України, жінка та / або чоловік 
через поважні причини можуть подати заяву про реє-
страцію шлюбу через представника; до ч. 3 ст. 126 СК 
України, якщо заява про визнання батьківства не може 
бути подана особисто, вона може бути подана через 
представника або надіслана поштою, за умови її нота-
ріального посвідчення. Отже, в нормах СК України 
законодавцем деталізовано, що у разі поважних при-
чин та особистої неможливості подання заяви можна 
залучити представника. Водночас заслуговує на увагу 
й той факт, що законодавцем не роз’яснено, що ж саме 
необхідно розуміти під фразами «поважні причини» 
та «особиста неможливість реалізувати свої права та 
законні інтереси самостійно».

До правовідносин, які доповнюють загальне пра-
вило, можна віднести також ч. 2 ст. 34 СК України, 
яка передбачає, що реєстрація шлюбу через пред-
ставника не допускається. В іншому ж разі, як перед-
бачено ст. 48 СК України, відсутність нареченого та 
/ або нареченої під час реєстрації шлюбу є підста-
вою для визнання шлюбу неукладеним; ч. 1 ст. 223 
СК України, подання заяви про усиновлення через 
представника не допускається. Але на відміну від 
передбаченої ч. 1 ст. 38 ЦПК України прямої забо-
рони на участь представника в справах про усинов-
лення, норми ЦПК України не містять жодних вка-
зівок щодо заборони представника на здійснення 
захисту прав та законних інтересів, що виникають зі 
шлюбно-сімейних правовідносин.

У зв’язку з відсутністю чіткого закріплення в 
нормах СК України та ЦПК України переліку справ, 
правовідносини в яких здійснюються тільки за осо-
бистою участю заявника, в практичному застосу-
ванні трапляються непоодинокі випадки відмови в 
порушенні провадження по справі, адже такі заяви 
було подано не особисто, а через уповноваженого 
представника.

У зв’язку з вирішенням цієї проблеми пропону-
ємо доповнити ч. 1 ст. 110 СК України такою нор-
мою: «Подання позовної заяви через представника 
не допускається». Водночас вважаємо за доцільне 
внести відповідні зміни й до ЦПК України, які б 
допомогли уникнути неправильне тлумачення та 
застосування норм права. Отже, на наш погляд, ЦПК 
України варто доповнити ст. 41-1 «Повноваження, 
які здійснюють за виключною участю заявника». 
В цій статті пропонуємо зазначити вичерпний пере-
лік правовідносин, які заборонено здійснювати через 
представника.

Якщо виходити з того, що процесуальна форма 
прямо залежить від матеріально-правових норм, то 

варто погодитись з тим, що кожна галузь матеріаль-
ного права повинна мати свої специфічні процесу-
альні форми, незалежно від органу, що застосовує 
норму права, тобто в усіх органах процес повинен 
бути єдиним [9, с. 348].

Вдосконалення способів та засобів судового 
захисту дає змогу припустити, що під впливом норм 
матеріального права розвиваються і норми процесу-
ального законодавства. Як правило, це відбувається 
у зв’язку з тим, що норми права регулюють матері-
альні правовідносини, застосування яких зумовлює 
корегування та адаптацію процесуальних норм.

Як зазначалось раніше, відсутність впливу норм, 
що регулюють загальноцивільне представництво, 
сприяють неправильному тлумаченню та застосу-
ванню норм, які, в свою чергу, регулюють правовід-
носини процесуального представництва. Внаслідок 
цього сформовані судові рішення перешкоджають 
закріпленим Конституцією України гарантіям на 
захист суб’єктивних прав та обов’язків фізичних та 
юридичних осіб.

Дослідження взаємодії, взаємозалежності та вза-
ємообумовленості матеріального та процесуального 
представництва варто розглядати як складову успіш-
ної реалізації суб’єктивних прав фізичних та юри-
дичних осіб.

Аналізуючи цю проблематику, також вважаємо 
за доцільне розглянути вплив норм процесуального 
представництва на норми матеріального представ-
ництва на прикладі посвідчення повноважень в дого-
вірному представництві.

Частина 1 ст. 245 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України) передбачає, що форма довіре-
ності повинна відповідати формі, в якій відповідно 
до закону має вчинятися правочин. Як правило, 
на практиці повноваження на здійснення договір-
ного представництва в праві і процесі (ч. 2 ст. 42 
ЦПК України) підлягають нотаріальному посвід-
ченню. Водночас норми, які передбачають про-
цедуру нотаріального посвідчення договору дору-
чення, довіреності, регулюються процедурними 
процесуальними нормами, які закріплені в Законі 
України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року 
№ 3425-XII. Перш за все це пояснюється тим, що 
всі суб’єкти нотаріальних правовідносин мають 
між собою процесуальні зв’язки. Так, відповідно 
до Розд. ІІІ Закону України «Про нотаріат» від 
2 вересня 1993 року № 3425-XII передбачені пра-
вила вчинення нотаріальних дій поширюються 
на всі нотаріальні дії, які вчиняє нотаріус (ст. 34 
Закону України «Про нотаріат»). Зокрема, до пра-
вил вчинення нотаріальних дій законодавець від-
носить місце, строк вчинення нотаріальних дій; 
установлення осіб, які звернулись за вчиненням 
нотаріальних дій; визначення обсягу цивільної 
дієздатності фізичних осіб; перевірка цивільної 
правоздатності, дієздатності юридичних осіб, 
перевірка повноважень представника фізичної або 
юридичної особи; встановлення намірів сторін 
вчиняти правочин; перевірка справжності підпи-
сів учасників, які мають намір вчинити правочин.
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Вищезазначені заходи, які зобов’язаний здій-
снити нотаріус, необхідно розглядати, як конкретні 
організаційно-процесуальні правовідносини, які 
здійснюються з метою реалізації норм матеріального 
права та які зумовлюють нормотворче формування 
представництва в цивільному праві.

Як влучно зазначає А.А. Павлушина, процес пра-
воутворення і процес правореалізації представля-
ють собою певну єдність, з якої складається право 
і яка в цілому утворює юридичний процес, що не 
охоплюється теорією правореалізації. У цьому сенсі 
стає зрозумілим, що в межах загальної теорії права 
повинно бути місце і для теорії правоутворення, яке 
формується разом із теорією правореалізації в про-
цесуальній частині загальної теорії юридичного про-
цесу [20, с. 216].

Прихильники цього підходу зазначають, що для 
обслуговування внутрішніх потреб всі галузі мате-
ріального права (адміністративне, трудове, митне, 
податкове, земельне, лісове, повітряне, транспортне 
і навіть цивільне та кримінальне) у своєму складі 
мають відповідні процесуальні (процедурні) норми, 
які не входять до структури та системи галузевих 
процесів. Так, на думку Ю.М. Бисаги, в усіх галузях 
матеріального права існують процесуальні інсти-
тути (утворення) чи навіть процесуальні норми, які 
«входять до складу матеріально-правових інститу-
тів, виконуючи функції процедурного забезпечення 
останніх» [21, с. 10].

Отже, можна припустити, що генезис діалектич-
ного методу пізнання визначає процесуальні норми, 
які регулюють представництво, як такі, що наділені 
власною базою процесуального пізнання. Саме тому 
процесуальне представництво необхідно розглядати 
в аспекті самостійних правовідносин, які в тій чи 
іншій мірі залежать від норм матеріального права.

З іншого боку, правильне тлумачення та засто-
сування норм процесуального права є безспірною 
гарантією практичної реалізації матеріальних норм. 
Адже однією з основоположних функцій процесу-
ального права є створення найбільш оптимальних 

умов учасникам цивільного обігу для захисту їх прав 
та законних інтересів на умовах рівності правових 
можливостей.

Водночас вартий уваги й той факт, що відповідно 
до правової природи договір доручення та дові-
реність належать до правочинів, які, в свою чергу, 
регулюються нормами матеріального права, а отже, 
мають відповідати вимогам, передбаченим в нормах 
ЦК України. При цьому необхідно враховувати, що 
взаємозв’язок та взаємозалежність загальноцивіль-
ного та процесуального представництва знаходиться 
в межах процедурних норм, що регулюють проце-
дуру укладення та посвідчення договору доручення 
та довіреності з урахуванням вимог щодо основних 
та специфічних ознак, притаманних цим правочи-
нам. Підтвердження вищезазначеної тези можна 
побачити на прикладі ч. 2 ст. 58 Закону України «Про 
нотаріат» від 2 вересня 1993 року № 3425-XII, яка 
передбачає, що строк, на який вчиняється договір 
доручення, визначається нормами цивільного зако-
нодавства України. Аналогічну позицію законодавця 
можна прослідкувати і в ч. 3 ст. 44 ЦПК України, де 
зазначено, що підстави і порядок припинення пред-
ставництва за довіреністю визначаються ст. ст. 248–
250 ЦК України.

Отже, вищезазначеними нормами права законо-
давець наголошує на тісному взаємозв’язку норм 
матеріального та процесуального представництва, 
що безпосередньо впливає на їхні формування та 
розвиток.

Дослідивши цю проблематику, вважаємо, що пер-
спективні дослідження взаємозв’язку представни-
цтва в цивільному праві і процесі можна здійснити 
в контексті аналізу та порівняння норм національ-
ного законодавства з нормами міжнародного права 
та права ЄС. Саме завдяки цим дослідженням можна 
більш детально вивчити механізм взаємовпливу 
норм процесуального та матеріального представни-
цтва, а також дослідити таке важливе питання, як 
уніфікації міжнародного права ЄС, які регулюють 
правовідносини представництва.
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Реформування цивільного процесуального зако-
нодавства у бік уніфікації з законодавством Євро-
пейського союзу обумовлює визначення механізму 
забезпечення справедливого судочинства та доступ-
ності правосуддя, що є актуальним для захисту прав 
осіб, не притягнутих судом до участі у справі. Особа, 
право чи інтерес якої порушено ухваленням судо-
вого акта без залучення її до розгляду справи, пови-
нна мати ефективні процесуальні засоби захисту та 
гарантії відновлення свого права.

Доступність судового захисту прав осіб, які не 
брали участь у справі, чиї матеріально-правові права 
та інтереси можуть бути порушені рішенням суду по 
«чужій справі», є важливим завданням, яке стоїть 
перед законодавчим органом та судами, оскільки у 
разі недотримання судом при вирішенні спору норм 
матеріального та процесуального права рішення є 
незаконним і необґрунтованим, у зв’язку з чим не 
виконуються завдання судочинства.

На теоретичному та практичному рівнях окремі 
аспекти судового захисту прав та інтересів осіб, які 
не брали участь у справі, переважно в межах порядку 
апеляційного провадження, досліджували С.С. Бич-
кова, М.М. Бородін, Л.Є. Гузь, В.К. Гусаров, А.В. Іва-
нова, В.В. Комаров, І.А. Приходько, Т.А. Савельєва, 
С.Я. Фурса, Д. Цихоня, але чітких позицій щодо ефек-
тивності захисту прав цих осіб не було розроблено.

Визначення напрямів та формулювання пропо-
зицій з підвищення ефективності процесуальних 
засобів захисту прав та інтересів осіб, які не брали 
участь у справі, є метою статті.

Відповідно до Європейських стандартів спра-
ведливості судочинства рівень демократизації 
суспільства характеризується законодавчим забез-
печенням правових можливостей ефективного 
судового захисту та насамперед його доступністю. 
Право на справедливий судовий розгляд, гаранто-
ване пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Кон-
венція) [1], повинно тлумачитися в світлі прин-
ципу верховенства права, відповідно до якого 
сторони повинні мати у своєму розпорядженні 
ефективні засоби судового захисту, які дали б їм 
змогу відстоювати їхні громадянські права [2]. 
Кожен має право пред’явити до суду будь-яку 
вимогу, пов’язану з його «цивільними правами і 
обов’язками». Таким чином, пункт 1 статті 6 Кон-
венції встановлює «право на суд», один із аспек-
тів якого становить право на доступ до суду, тобто 
право ініціювати позовне провадження в судах по 
цивільних справах [3]. «Право на суд» і право на 
доступ до суду не є абсолютними. Вони можуть 
підлягати обмеженням, але такі обмеження не 
повинні обмежувати або зменшувати доступ особи 
таким чином або до такої міри, щоб знецінювалася 
сама сутність цього права [4].

Особа, яка не була залучена до участі у справі, 
щодо якої ухвалено рішення суду, в будь-якому разі 
повинна розраховувати на ефективні засоби віднов-
лення своїх порушених прав, оскільки кожен, чиї 
права і свободи, визнані в Конвенції, порушуються, 
має право на ефективний засіб юридичного захисту 
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в національному органі, навіть якщо таке порушення 
було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні 
повноваження, як того вимагає стаття 13 Конвенції.

Законодавство європейських країн характери-
зується закріпленням таких процесуальних засобів 
судового захисту прав осіб, щодо яких ухвалено 
рішення по «чужій справі». У цивільному процесі 
низки європейських країн (Німеччина, Австрія) 
[5; 6] відповідне провадження має назву «Понов-
лення судового провадження» (книга четверта ЦПК 
Німеччини) або «Поновлення процесу» (статті 
365–374 ЦПК Литви), що точно відображає його 
зміст. Оскільки йдеться про перевірку судового акта, 
про судовий контроль за законністю та обґрунтова-
ністю судового акта, то поновлення судового про-
вадження або відновлення процесу здійснюється не 
поданням скарги, а шляхом подання відповідної про-
хання. Законодавством деяких європейських країн 
для захисту прав осіб цієї категорії передбачено 
окреме провадження, у Франції – опозиція з боку 
осіб, які не брали участь у справі [7, с. 317–354], в 
Естонії [8] – провадження під назвою «Виправлення 
судових помилок», в Литві – провадження з віднов-
лення процесу.

У ЦПК Німеччини, Австрії судове рішення, яке 
набрало законної сили, не підлягає оскарженню. 
Звернення до суду осіб, які не брали участь у 
справі, чиї права порушені судовим актом, спрямо-
ване проти приведення рішення суду до виконання. 
У зв’язку з цим особи мають право пред’явити до 
суду, на території округу якого проводиться при-
мусове виконання, позов проти примусового вико-
нання рішення. Законодавство Німеччини закрі-
плює декілька способів впливу на рішення суду 
[5, с. 18], що є проявом впливу римського права. 
Крім традиційних способів оскарження рішення 
суду, в цивільному судочинстві Німеччини існує 
комплекс процедур, які мають форму позову. У разі 
порушення ухваленим рішенням інтересів осіб, які 
не були залучені до участі у справі, у них немає 
права оскаржити рішення безпосередньо в порядку 
жодної з процедур, передбачених для сторін по 
справі. Зазначеним особам надано право захи-
щати свої права в рамках примусового виконання 
рішення суду: позов третьої особи проти рішення 
про примусове виконання (§ 771–772 Цивільного 
процесуального уложення Німеччини (далі – ЦПУ 
Німеччини) [9]. Якщо третя особа стверджує, що 
рішення перешкоджає відчуженню права на предмет 
примусового виконання, то вимога, що стосується 
примусового виконання, має бути заявлена шляхом 
пред’явлення позову до суду, в окрузі якого здій-
снюється примусове виконання. При цьому позов 
може бути спрямований одночасно проти кредитора 
і боржника, які в цьому випадку будуть розглядатися 
як співучасники. В порядку цієї процедури можливе 
скасування вже вжитих примусових заходів.

Якщо особа дізнається про загрозу порушення 
своїх прав в процесі вирішення спору без її участі 
або про порушення своїх прав ухваленим рішенням, 
у неї є можливість вступити у справу як третя особа, 

яка, відповідно до § 64 ЦПУ Німеччини, пред’являє 
вимоги до обох сторін до суду першої інстанції. 
Якщо третя особа не вступає в процес, і в процесі 
примусового виконання рішення з’ясовується, що 
предмет примусового виконання повинен бути від-
чужений у третьої особи, яка не залучена до участі 
у справі, така особа має можливість захистити свої 
права шляхом пред’явлення позову проти рішення 
про примусове виконання в рамках виконавчого 
провадження.

У Франції існує дві групи способів оскарження, 
які застосовуються в судах цивільної юрисдикції: зви-
чайні й виняткові (надзвичайні) [7, с. 317–354]. Зви-
чайні способи оскарження рішення, а також оскар-
ження в порядку касації і ревізії доступні тільки для 
сторін. Для захисту прав осіб, які не залучені до участі 
у справі, закон передбачає спеціальну процедуру опо-
зиційного оскарження рішення суду, яке набрало 
законної сили. Якщо рішення суду ще не набрало 
законної сили, третя особа має право вступити в про-
цес як у першій, так і в апеляційній інстанціях. Оскар-
ження рішення за допомогою надзвичайного способу 
доступне тільки для зазначеної категорії осіб. Відпо-
відно до ст. 582 ЦПК Франції метою скарги сторон-
ньої особи, яка не брала участь в процесі, є перегляд 
або зміна рішення суду на користь цієї особи. До пере-
думов права на таке звернення відноситься інтерес 
в оскарженні за умови, що особа не брала участі у 
справі як сторона та не мала у справі свого представ-
ника [7, с. 143]. В цілому в цивільному процесуаль-
ному законодавстві Франції механізм захисту прав 
осіб, які не брали участь у справі, утворений комп-
лексом інститутів і процедур, які складають цілісну й 
детально розроблену систему.

Таким чином, романський тип захисту прав 
осіб, які не залучені до участі в справі, є системою 
інститутів і процедур, що забезпечують зазначеним 
особам можливість ефективно долати негативні 
наслідки, які можуть виникнути для них в рамках 
чужого судового процесу та рішення по ньому.

Для судоустрою країн загального права, насам-
перед Англії, характерна система «апеляція – апе-
ляція». Таким чином, в англійському цивільному 
процесі, встановленому Правилами цивільного 
судочинства Англії (далі – Правила) [10], апеляція 
є єдиним засобом оскарження будь-яких судових 
постанов. Вимоги статті 40.9 Правил передбача-
ють право особи, яка не є стороною процесу, але 
чиї права та інтереси безпосередньо зачіпаються 
ухваленим рішенням або ухвалою, звернутися із 
заявою про скасування або зміну судового акту. 
Відповідно до статті 52.1 Правил до осіб, що 
беруть участь в апеляційному провадженні, відно-
сять апелянта (позивача по апеляції) і відповідача 
по апеляції. При цьому відповідачами по апеляції 
може бути дві категорії осіб: особа, відмінна від 
апелянта, яка була стороною по справі, розгляну-
тою нижчим судом, і чиї інтереси зачіпає подача 
апеляційної скарги, та інша заінтересована особа, 
якій апеляційний суд надасть право бути стороною 
в ході апеляційного провадження.
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Прийняття рішення або ухвали щодо особи, яка 
не брала участі у розгляді справи по суті, є абсолют-
ною підставою для прийняття апеляційної скарги у 
зв’язку з тим, що рішення є несправедливим через 
порушення норм процесуального права [11, с. 105]. 
Для характеристики англосаксонського типу захисту 
прав осіб досліджуваної категорії інтерес пред-
ставляє вимога, закріплена у статті 19.8-А Правил, 
відповідно до якої існує можливість поширення 
зобов’язуючої сили рішення суду на осіб, які не 
брали участі в процесі. Маються на увазі деякі кате-
горії спорів, врегульованих нормами права справед-
ливості і розглянутих на рівні Високого суду його 
Канцлерським відділенням [12, с. 188].

Такі держави, як Латвія, Литва та Естонія, є сьо-
годні членами ЄС і як країни пострадянського про-
стору до цього часу об’єднують близькі правові тра-
диції. У цьому сенсі важливим видається вивчення 
механізмів захисту прав осіб, які не притягнуті 
до участі у справі [13, с. 182–210], з метою порів-
няння із розвитком законодавства України як країни 
зі схожою системою права у минулому. Литовський 
і естонський нові цивільні процесуальні кодекси 
засновані на німецькій традиції цивільного про-
цесу, тоді як ЦПК Латвії є перехідним варіантом від 
«радянської» моделі цивільного процесу до моделі, 
відповідної західним традиціям [13, с. 182–183].  
У цивільному процесуальному законодавстві Литви 
та Естонії для захисту прав осіб досліджуваної кате-
горії передбачена процедура, близька до наявного в 
українському цивільному процесі перегляду за ново-
виявленими обставинами. У ЦПК Литви вона йме-
нується «відновленням процесу» (статті 365–374 
ЦПК) [13, с. 185], в ЦПК Естонії – «переглядом» 
(Глава 68 ЦПК) [14].

У практиці Європейського суду з прав людини 
приділяється окрема увага захисту осіб, права яких 
порушені ухваленням рішення по чужій справі. Суд 
неодноразово вказував на те, що Конвенція гарантує 
доступність на національному рівні засобів право-
вого захисту для здійснення матеріальних прав і сво-
бод, встановлених Конвенцією, незалежно від того, 
в якій формі вони забезпечуються в національній 
правовій системі. Засоби правового захисту пови-
нні бути ефективними в тому сенсі, що вони повинні 
запобігати порушенню або його припиняти, так само 
як і надавати адекватну компенсацію за порушення, 
яке вже вчинено [15].

Відносно наявної судової практики України щодо 
обмеження права на подання скарги на перегляд 
рішення [16; 17] слід констатувати порушення пункту 
1 статті 6 і статті 13 Конвенції. У справах «Морел 
проти Франції», «Менчинська проти РФ» та «Ніде-
рест-Хубер проти Швейцарії» Європейський суд з 
прав людини вказав, що кожній зі сторін бути надана 
розумна можливість представити свою справу в таких 
умовах, в яких жодна зі сторін не має явної переваги, 
викласти свою позицію при умовах, які не ставлять 
цю сторону в невигідне становище по відношенню до 
протилежної сторони [18; 19]. Той факт, що наведені 
вище прецеденти Європейського суду з прав людини 

про тлумачення статті 6 Конвенції має відношення не 
тільки до сторін судового процесу, але і до осіб, про 
права яких суд ухвалив рішення, але не залучив до 
розгляду справи, слідує з пункту 1 статті 6 Конвенції: 
кожен при вирішенні його прав та обов’язків цивіль-
ного характеру має право на справедливий і публічний 
розгляд його справи упродовж розумного строку неза-
лежним і безстороннім судом, створеним на підставі 
закону. Так стаття 6 Конвенції захищає право кожного 
у разі спору про його права та обов’язки, у тому числі 
й право особи, про права якої суд ухвалив рішення, 
не залучивши таку особу до розгляду справи. Вимоги 
статті 6 Конвенції означають, що при наявності у 
держав-учасниць судів з перегляду рішень відповідні 
гарантії на справедливий суд повинні бути дотримані, 
зокрема сторонам повинно бути забезпечено ефек-
тивне право доступу до правосуддя за рішеннями, що 
відносяться до їх прав та обов’язків.

Крім того, є важливою позиція Європейського 
суду з прав людини про початок перебігу строку на 
оскарження рішення, який обчислюється не тільки з 
моменту ухвалення рішення, але й з моменту, коли 
особа дізналася про ухвалений судовий акт, яким 
зачіпаються відповідні права та інтереси [20].

Відповідно до частини 9 статті 7 та статті 292 ЦПК 
України [21] особи, які не брали участь у справі, про 
права та про обов’язки яких суд ухвалив судовий акт, 
мають право його оскаржити. Таке правило, відпо-
відно до змісту зазначених статей, встановлює право 
осіб, які не залучені до розгляду по суті конкретної 
цивільної справи, але які вважають, що ухваленим у 
справі рішенням порушені їхні права та законні інтер-
еси, оскаржити цей акт при встановленні допущеного 
нижчестоящим судом порушення норм процесуаль-
ного права, яке у цьому випадку із очевидністю при-
зводить до неправильного вирішення справи (частина 
3 статті 309 ЦПК України). Водночас таке рішення є 
і незаконним з позиції неправильного застосування 
норм матеріального права, оскільки склад сторін про-
цесу визначається складом ймовірних сторін спірного 
матеріального правовідношення.

При вирішенні справи без залучення необхідних 
учасників, про права чи обов’язки яких суд зробив 
висновок, слід визнати порушення Конвенції. Вхо-
дячи з чинного законодавства, суд зобов’язаний 
вірно визначити склад осіб, які беруть участь у 
справі (пункт 2 частини 6 статті 130 ЦПК України), 
тобто осіб, які мають інтерес у результаті її вирі-
шення, з урахуванням конкретних обставин цієї 
справи, з тим, щоб з урахуванням положень про рів-
ність громадян перед законом і судом (стаття 5 ЦПК 
України), гарантії судового захисту прав і свобод та 
про здійснення судочинства на основі змагальності 
та рівноправності сторін (стаття 10 ЦПК України) 
цим особам були надані в рівному обсязі процесу-
альні права, такі як право бути своєчасно повідо-
мленим про час і місце розгляду справи (частина 4 
стаття 74 ЦПК України), право брати участь в судо-
вому розгляді, заявляти відводи суду, виступати із 
заявами та клопотаннями, пов’язаними з розглядом 
справи, давати пояснення (стаття 27 ЦПК України).
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Сторони, розуміючи, що рішення зачіпає права 
осіб, які не беруть участь у справі, і не вживаючи 
жодних заходів для їх залучення до розгляду справи, 
не вправі розраховувати на те, що рішення суду ство-
рить правову визначеність, яка захищається принци-
пом “resjudicata”. Цей принцип був би дотриманий, 
якщо судовий акт не стосувався б прав та обов’язків 
осіб, які не брали участь у справі. При порушенні 
принципу права, започаткованому ще у Стародав-
ньому Римі, рішення суду створює для особи, яка не 
брала участь у справі, певні правові наслідки, що дає 
змогу віднести таке рішення до числа тих, які міс-
тять фундаментальні судові помилки і скасування 
яких не порушує принципу “resjudicata”.

Оскільки факт ухвалення рішення про права та 
обов’язки особи, не залученої до розгляду, чинне 
законодавство відносить до грубого порушення норм 
процесуального законодавства, що є безумовною 
підставою для скасування судового акта, то законо-
давець повинен був, враховуючи принцип диспози-
тивності, надати ефективний засіб правового захисту, 
гарантований статтею 13 Конвенції особі, про права 
і обов’язки якої було ухвалено рішення. Оскільки 
ухвалення рішення про права та обов’язки особи, яка 
не залучена до розгляду справи, є порушенням права 

на справедливий суд, така особа, на наш погляд, має 
право на ефективний засіб правового захисту.

У висновку зазначимо, що європейським та наці-
ональним законодавством ухвалення судового акта 
про права та обов’язки осіб, не залучених до участі 
у справі, віднесено до процесуального правопо-
рушення з боку суду. Стаття 6 Конвенції гарантує 
доступність на національному рівні засобів право-
вого захисту для здійснення матеріальних прав і сво-
бод, встановлених Конвенцією, незалежно від того, 
в якій формі вони забезпечуються в національній 
правовій системі. Засоби правового захисту повинні 
бути «ефективними» в тому сенсі, що вони повинні 
запобігати передбачуваному порушенню або його 
припиняти, так само як і надавати адекватну ком-
пенсацію за порушення, яке вже вчинено. З пози-
ції дотримання вимог Конвенції вирішення судом 
питання про права та обов’язки осіб, не залучених 
до участі у справу, складність доступності судового 
захисту таких прав та інтересів осіб не дає змогу 
вважати судовий розгляд справедливим та таким, 
що забезпечує кожному право на ефективні процесу-
альні засоби судового захисту. Відповідні положення 
обумовлюють визначення більш ефективного проце-
суального порядку.
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Стаття присвячена визначенню поняття «банківська таємниця» в контексті застосування її у договорі зберігання цінностей 
у банку. Визначені проблемні питання у законодавстві України щодо співвідношення понять «банківська таємниця» та «кон-
фіденційна інформація». Окреслено коло недоліків, які потрібно усунути відповідно до світових норм.
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Статья посвящена определению понятия «банковская тайна» в контексте применения ее в договоре хранения ценностей в 
банке. Определены проблемные вопросы в законодательстве Украины относительно соотношения понятий «банковская тайна» 
и «конфиденциальная информация». Очерчен круг недостатков, которые нужно устранить в соответствие с мировыми нормами.
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The article is devoted to the definition of "banking secrecy" in the context of the application of the contract deposit box at the 
bank. Identified areas in the legislation of Ukraine on value concepts “banking secret” and “confidential information”. Identified the 
shortcomings that need to match up to international standards.
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Значення інформації у сучасному світі істотно 
змінилося у бік значущості, а ділова репутація, 
честь та гідність поставлені в одну лінію з матері-
альними благами та охороняються на досить висо-
кому рівні. Банківська діяльність в країні, а саме її 
розгалуження, масштабність її системи та захист 
інформації, що стосується діяльності банків та клі-
єнтів, є показником того, наскільки країна розвинена 
та відповідає світовим стандартам. Україна на порозі 
разючих змін має змогу внести такі зміни до законо-
давства, що дали б змогу піднятися на вищий рівень 
економіці і, як наслідок, підвисити довіру українців 
до вітчизняних банків.

Питання банківської таємниці, як в Україні, так і 
поза її межами, завжди цікавило науковців, оскільки 
його вивчення стосується і фінансових, і моральних 
аспектів, окрім того, хоча й має довгу світову істо-
рію, в законодавстві Україні з’явилось порівняно 
недавно. Вивченням цієї теми займаються такі вчені, 
як Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна та І.А. Безклубий.

Метою статті є формування єдиного підходу до 
критеріїв визначення поняття «банківська таєм-
ниця» та чіткого розмежування суміжних, юридично 
не тотожних термінів.

Відповідно до тлумачного словника таємницею 
називають те, що не повинно розголошуватись, те, 
що приховується від великого кола осіб [1, с. 14]. 
Таємниці можуть стосуватися практично всіх напря-
мів життєдіяльності людини. Так, не підлягає роз-
повсюдженню інформація щодо усиновлення (яка 
полягає в утаєнні списку осіб, що перебувають на 

обліку бажаючих здійснити усиновлення та таємниці 
осіб самих усиновлених (ст. 226 Сімейного кодексу 
України); інформація, що містить комерційну таєм-
ницю (ст. 231 та ст. 232 Кримінального кодексу Укра-
їни); певна інформація, що стала відома у зв’язку 
зі службовою діяльністю (службова таємниця) та 
державною службою (ст. 8 Закону України «Про 
державну службу» та ст. 1 Закону України «Про дер-
жавну таємницю») тощо. Інформація в сучасному 
світі має настільки велике значення та силу, що най-
більш масштабному нормативно-правовому акту, що 
стосується визначення поняття «інформація», а саме 
Закону України «Про інформацію» (далі – Закон про 
інформацію [2]), цього року виповнюється вже майже 
25 років. Відповідно до нього «інформація – будь-які 
відомості та / або дані, які можуть бути збережені 
на матеріальних носіях або відображені в електрон-
ному вигляді». Крім того, у ст. 10 цього ж Закону 
вказано близько 10 видів інформації (хоча наведений 
перелік є невичерпним), і всі вони мають окремі пра-
вові режими. Особливості визначення та співвідно-
шення поняття «інформація» та «таємниця інформа-
ції» через обставини, що сталися на Сході України 
та в країні в цілому, розглядається у новому ключі. 
Не вся інформація має чи навіть може отримати ста-
тус таємної, але вся інформація охороняється зако-
нодавством України (ст. 7 Закону про інформацію) 
і за необхідності перевіряється на достовірність. 
Відповідно до ст. 5 вказаного вище Закону кожен 
має право на інформацію (зберігання, одержання, 
поширення чи використання), потрібну для реаліза-
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ції своїх потреб, без порушення при цьому прав та 
інтересів інших осіб. Така ж думка простежується у 
розд. 2 Конституції України, у ст. ст. 34, 50 [3].

Так, не може бути прихована інформація про 
стан довкілля, про катастрофи чи стихійні лиха, що 
загрожують безпеці українців, вся ця інформація 
повинна надходити з офіційних джерел, проте за 
даними сайту «Рідна країна. Світоглядний портал» 
від 20 січня 2016 року, Президентові України, Уряду 
нашої держави та Верховній Раді України дові-
ряє відповідно 16,8%, 8,7%, 8,7% респондентів [4]. 
Також не можна приховувати інформацію про про-
дукцію (якість, склад), про стан здоров’я (епідемії, 
епізоотії, проведення щеплень) та життєвий рівень 
населення (мінімальний рівень заробітної плати, 
прожитковий мінімум), про порушення щодо прав 
людини (незаконні ув’язнення, звернення до Євро-
пейського суду з прав людини) та інші дані, що не 
можуть отримати статус конфіденційної інформації 
тому що є «важелями» у житті людей.

Проте є й інша група інформації (про неї зазна-
чалось вище) – та, яку, навпаки, не можна розповсю-
джувати, оскільки вона містить дані, розголошення 
яких завдасть шкоди особистим немайновим чи май-
новим правам фізичних та юридичних осіб.

Через це особливу увагу для вивчення привер-
тає формування поняття «банківська таємниця», 
якому присвячена гл. 10 Закону України «Про банки 
і банківські послуги» (далі – Закон про банки) [5]. 
У ст. 60 вказаного вище Закону зазначено: «Інфор-
мація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, 
яка стала відомою банку у процесі обслуговування 
клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам 
при наданні послуг банку, є банківською таємни-
цею». У статті наведено невичерпний перелік інфор-
мації та відомостей, що в процесі банківської діяль-
ності отримують статус «банківської таємниці», їх 
можна поділити на декілька груп: ті, що пов’язані із 
захистом конфіденційності клієнтів банку, та ті, що 
полягають у захисті даних та самого банку. До пер-
шої групи належать дані про фінансово-економічний 
стан рахунків клієнтів та дії з цими рахунками; дані 
про операції, що вчинялись від імені чи на користь 
клієнтів банком. До другої групи належить інформа-
ція про системи, що забезпечують охорону банку та 
коди, що захищають банківську інформацію; деякі 
види звітності банків. Не вся інформація, якою опе-
рує банк при здійсненні своєї діяльності, отримує 
статус банківської таємниці, оскільки є дані, які не 
можуть бути приховані. Для того, щоб інформація 
стала банківською таємницею, вона повинна відпо-
відати певним ознакам, та чи існують єдині критерії, 
за якими можна здійснити такий поділ? У Законі про 
інформацію є лише згадка про розподіл інформації 
на ту, що відкрита у доступі, та таку, що має обме-
жений доступ, остання, в свою чергу, поділяється 
на конфіденційну, службову та таємну інформацію. 
Якщо із визначенням конфіденційної (наприклад, 
особисті дані про людину) та службової інформації 
(наприклад, дані про діяльність підприємства) про-
блем не виникає, то поняття таємної інформації до 

якої і відноситься «банківська таємниця», потребує 
доопрацювання.

Основними засадами демократії є додержання 
інформаційних принципів: відкритості, доступності, 
достовірності, повноти, але тільки з додержанням 
принципу правомірності отримання, зберігання та 
розповсюдження цих відомостей. Все це і призво-
дить до плутанини, оскільки потрібно, не порушу-
ючи вищезазначені принципи, надати інформації 
статус таємної та вчиняти всі дії для її нерозповсю-
дження. Межа, яку потрібно дотримуватись, дуже 
тонка та законодавчо не обґрунтована. Банк, згідно 
з цивільним законодавством України, належить до 
особливого суб’єктного складу, проте відповідаль-
ність за неналежне виконання зобов’язання настає 
для банку на загальних умовах. Особи, укладаючи 
договори з банками, розуміють це, але розраховують 
на стовідсоткове дотримання банками умов дого-
вору під страхом погіршення ділової репутації і, як 
наслідок, зменшення клієнтської бази. Послуги, що 
надають банки, різносторонні але мають спільну 
рису – всі вони пов’язані з фінансовими ресурсами. 
Так, одним із видів банківських договорів є договір 
зберігання цінностей у банку [6], де поклажодавець 
передає на зберігання майно, що вважається цінним, 
а тому про дії, що з ним вчиняються, розголошувати 
не потрібно. Послуга по зберіганню у банківській 
комірці досить дорого коштує, укладається пере-
важно на довгий час, а поклажодавці часто зацікав-
лені в тому, щоб перелік речей, залишених на збе-
рігання, залишався невідомим широкому колу осіб, 
а оскільки чіткого визначення, що саме підпадає 
під поняття «цінності», в аспекті вказаного вище 
договору немає, сторони на власний розсуд можуть 
назвати певні речі цінностями.

Для забезпечення нормальної роботи банк пови-
нен керуватися певними правилами, нормативно-
правовими актами та в деякій мірі звичаями ділового 
обороту. Взагалі поняття «банківська таємниця» 
з’явилося близько трьохсот років тому, коли звичаї 
мали набагато більше значення. Швейцарія – країна, 
що вважається взірцем банківської справи – дуже 
відповідально ставиться до зберігання даних, що 
стають відомими у зв’язку з наданням таких послуг, 
на відміну від більшості держав, які починають ста-
витись до зберігання таких даних все лояльніше 
[7, с. 368 ]. Так, декілька років тому поширились 
чутки, що до законодавства Швейцарії (Закон «Про 
банківську діяльність» 1934 року) внесені зміни, від-
повідно до яких банківську таємницю зберігати так 
прискіпливо вже не потрібно і за вимогою різного 
роду перевіряючих органів дозволено надавати їм 
затребувану інформацію. Такі дані були спрямовані 
на клієнтів недобросовісних банків переважно на 
території пострадянського простору, а також на самі 
банки, що могли б виправдовувати невідповідність 
у своїх діях відносно розкриття даних, що підпада-
ють під поняття «банківська таємниця». Насправді 
зміни такого характеру не можуть вноситись до зако-
нодавства держави, що настільки дорожить своєю 
репутацією щодо бездоганного надання банківських 
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послуг. Дотримання вимог щодо збереження банків-
ської таємниці є основою довіри клієнтів до банку, 
і в разі похибок у цьому напрямі їх кількість змен-
шиться, а значить, зменшиться і прибуток банка. 
Україна нині перебуває у тяжкому політичному та 
економічному стані, довіра до банківської системи і 
так знаходиться на низькому рівні, тому ризикувати 
та втілювати у життя ризикові зміни Національний 
банк України (далі – НБУ) не наважується. Зрозу-
міло, що порівнювати банківські системи України 
та Швейцарії нелогічно, адже за всіма показни-
ками наша держава програє найпрогресивнішій та, 
мабуть, найрозвинутішій у сфері надання банків-
ських послуг державі, проте і наша країна взяла 
курс на реформування, зокрема банківської сфери. 
За останні роки законодавство України зазнало сут-
тєвих змін, НБУ корегує норми під сучасне суспіль-
ство, на жаль, у зв’язку з «офшорним скандалмом» ці 
зміни змістили свій ракурс і більшість таких змін не 
отримує підтримки у суспільства. Банківська таєм-
ниця з’явилась насамперед для задоволення потреби 
тих людей, що постраждали від світової економічної 
кризи на початку минулого століття шляхом захисту 
власного капіталу від високого оподаткування, але 
зміни у сучасному світі вплинули і на суть самого 
поняття. Так, протягом декількох десятиліть потреба 
зберігати інформацію про фінансові справи вважа-
лася нормою, але нині ці самі дії прирівнюються до 
відмивання незаконно отриманих доходів, корупцій-
них схем та в цілому протизаконних дій. Потрібно 
чітко провести різницю, що може і повинно покри-
ватися банківською таємницею, а що ні в якому разі 
(через причини, що вказані вище) до неї належати 
не повинно. На сьогодні в Україні зареєстровано 
117 комерційних банків, всі вони у своїй діяльності 
керуються нормами Українського законодавства 
та світових норм, проте мають неоднаковий рівень 
довіри та різний спектр послуг, що можуть нада-
вати клієнтам. Якщо послуги, що полягають саме у 
фінансовій діяльності, чітко регламентовані, прин-
ципи їх надання прописані типовими договорами 
(договір про банківський вклад, договір банківського 
рахунку, депозитний договір), а тому прогалини фак-
тично відсутні, навіть банківська таємниця органічно 
випливає із суті самого зобов’язання, на жаль, дого-
вір зберігання цінностей у банку цих ознак немає. 
Договір зберігання цінностей у банку належить до 
спеціальних видів зберігання і має для цього достат-
ньо підстав: суб’єктний склад (особливий, або спе-
ціальний), предмет договору (визначення поняття 
«цінності»), підвиди договору, всі ці особливості 
впливають і на визначення межі банківської таєм-
ниці. Оскільки призначення банківської таємниці 
полягає у нерозголошенні інформації широкому колу 
осіб, про відповідальність за це порушення повідо-
мляються всі учасники договірних відносин, тобто 
кредитор та боржник, поклажодавець і зберігач  
(у випадку із укладенням договору зберігання цін-
ностей у банку). Під поклажодавцем розуміється сто-
рона, що передає речі (цінності) на зберігання, тобто 
ця сторона – власник інформації, яку не потрібно 

розголошувати, а отже, і повідомляти її про наслідки 
такого розголошення найчастіше не потрібно. А 
от до зберігача відноситься більш широке коло 
суб’єктів, які хоча й мають об’єднану назву – банк. 
Зрозуміло, що банк – це не одна людина, не просто 
керівник (який у зв’язку з фізичними можливостями 
просто не в силі брати участь в укладенні абсолютно 
всіх договорів), а сукупність працівників певного 
відділу, в обов’язки яких входить оформлення дого-
ворів зберігання цінностей у банку. Послуги по збе-
ріганню цінностей у банку можуть надавати не всі 
банки, а точніше не всі банківські відділення, в силу 
того, що для надання таких послуг потрібно забез-
печувати захист самих банківських комірок на дуже 
високому рівні. Найчастіше таким вимогам відпо-
відають центральні відділення банків, що здійсню-
ють діяльність відповідно до найсучасніших норм та 
провідних принципів банківського обслуговування. 
Всі особи, яким прямо чи опосередковано у зв’язку 
зі службовою діяльністю стала відома інформація, 
що відноситься до банківської таємниці, зобов’язані 
не розголошувати її. Крім Закону про банки, в якому 
сформовані поняття, принципи та основні риси бан-
ківської таємниці, існує ще один нормативно-пра-
вовий акт, що регламентує це питання – Постанова 
НБУ «Про затвердження Правил зберігання, захисту, 
використання та розкриття банківської таємниці» 
(далі – Постанова НБУ про банківську таємницю) 
[8]. Реальної інформації, принаймні у відкритому 
доступі, щодо порушень у сфері розголошення бан-
ківської таємниці в Україні немає, що зрозуміло у 
зв’язку зі специфічністю даних, проте невизначе-
ність щодо меж «банківської таємниці» дає підстави 
вважати, що такі випадки непоодинокі. Проблема-
тика питання банківська таємниця полягає у таких 
положеннях:

1) співвідношення терміна, даного у ст. 60 Закону 
про банки, а саме суперечності між єдиним легаль-
ним визначенням поняття «банківська таємниця», що 
у ч. 1 визначається як «інформація щодо діяльності 
та фінансового стану клієнта», та значно ширшим 
визначенням, наведеним в ч. 2: «Банківською таєм-
ницею, зокрема, є…», що налічує перелік з 8 пунк-
тів. Така невизначеність призводить до плутанини, 
оскільки перелік є невичерпним, а слово «зокрема» у 
вказаній вище статті вказує на недоліки у змісті, що 
дається у першій частині статті, та доопрацювання 
цього недоліку у другій, тобто для визнання інфор-
мації банківською таємницею потрібне врахування 
обох частин цієї статті;

2) некоректне зазначення кола осіб, на яких роз-
повсюджується заборона розголошувати інформа-
цію, що відноситься до банківської таємниці. Так, 
у п. 1.5 Постанови НБУ про банківську таємницю 
зазначено, що до них відносяться «суб’єкти, які 
мають доступ до такої інформації», тобто до таких 
осіб можуть належати всі працівники, від власника 
(керівника) банку до навіть прибиральників та охо-
ронців, які в силу різних обставин (в тому числі нея-
кісності охоронних систем та непрофесійного під-
бору персоналу) можуть отримати доступ до такої 
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інформації. Далі у статті вже наводиться інший, 
більш чіткий перелік осіб: «Юридичні та фізичні 
особи, а також службові особи, які під час виконання 
своїх функцій безпосередньо або опосередковано 
отримали інформацію». Виникає з цього приводу 
проблема щодо відповідальності за таке розголо-
шення, адже не можна порівнювати у цьому питанні 
фізичну особу, що дізналась таку інформацію опосе-
редковано, тобто випадково, з юридичною особою, 
яка цілеспрямовано таку інформацію збирала;

3) неоднозначне визначення змісту банківської 
таємниці, до якої відноситься інформація та відо-
мості:

– щодо звітності;
– про організаційно-правову структуру;
– стосовно комерційної діяльності клієнтів чи 

комерційної таємниці;
– про банківські рахунки клієнтів;
– системи та коди охорони, що є цілком логіч-

ним, а от фінансово-економічний стан клієнтів 
інформацією не є, тому таке некоректне визначення 
було б доцільніше сформулювати як «інформація 
(відомості, дані) про фінансово-економічний стан 
клієнтів»;

4) недоліки в зазначенні «банки та їх керівники», 
логічно було б вказати так: «працівники/службові 
особи банку та їх керівники»;

5) нормативна невизначеність щодо особливос-
тей співвідношення правового режиму між понят-
тями «банківська таємниця», «таємна інформація», 
«конфіденційна інформація». Думки вчених щодо 
розмежування цих понять різняться, одні вважають, 
що «вживання у текстах закону понять конфіден-

ційної інформації та банківської таємниці одного 
поряд з іншим зумовлює висновок про те, що ці 
поняття ніяким чином не можуть співвідноситись як 
загальне та окреме» [9, с. 242], інші наполягають на 
протилежній думці, вважаючи ці поняття тотожними 
та взаємозамінними.

Таким чином, всі ці недоопрацювання мають 
особливе значення в контексті договору зберігання 
цінностей у банку, оскільки така юридично тонка 
категорія, як банківська таємниця, безпосередньо 
впливає на належне виконання цього зобов’язання. 
Поклажодавець, передаючи цінності на зберігання, 
підписує однойменний договір, де за загальним 
правилом пункт про обов’язок зберігати інфор-
мацію саме як банківську таємницю відсутній. 
Зрозуміло, що умови цього договору складаються 
за взаємною згодою сторін, і внести таку умову 
можна, проте сформулювати її буде досить складно. 
Оскільки договір зберігання цінностей у банку 
належить до договорів із надання послуг, його 
предметом є безпосередньо послуга, що надається, 
а об’єктом – речі, що передаються на зберігання 
зберігачу. Інформація у цьому договорі є акцесор-
ною ознакою, пов’язаною з особливим суб’єктним 
складом (банк як сторона договору зобов’язана на 
загальних підставах, передбачених законодавством 
України, зберігати банківську таємницю), проте за 
значенням не менш важливою. Для того, щоб під-
няти довіру українців до банків України, потрібно 
внести корективи до законодавства, змінити його 
відповідно до міжнародних норм та принципів, 
керуватися ними при наданні всіх послуг, що може 
надавати банк.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ  
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

LEGAL PROBLEMS OF THE CONTRACT PURCHASE  
AND SALE WITH USING INTERNET NETWORK

З розвитком інтернет-комунікацій та інтернет-магазинів як однієї з форм комерційної діяльності все більш актуальним 
постає питання регулювання вступу в договірні відносини. У статті розглянуті питання особливості формування пропозиції 
(оферти) під час укладення угод в інтернет-мережах і укладення самої угоди. Також автором розглянуто питання про форму 
договору купівлі-продажу з використанням мережі Інтернет.

Ключові слова: договір купівлі-продажу, пропозиція, оферта, акцепт, продавець, покупець, інтернет-користувач.

С развитием интернет-коммуникаций и интернет-магазинов как одной из форм коммерческой деятельности все более 
актуальным становится вопрос регулирования вступления в договорные отношения. В статье рассмотрены вопросы осо-
бенности формирования предложения (оферты) при заключении сделок в интернет-сетях и заключении самой сделки. Также 
автором рассмотрены вопросы о форме договора купли-продажи с использованием сети Интернет.

Ключевые слова: договор купли-продажи, предложение, оферта, акцепт, продавец, покупатель, интернет-пользователь.

With the development of internet-communications and online stores, as a form of business, increasingly urgent question of regula-
tion of entry into contractual relations. The article discusses the issue features proposal (offer) at the conclusion of transactions on the 
Internet networks and the conclusion of the agreement. Also the author of the question on the form of the contract of sale using the 
Internet network.

Key words: sales contract, supply, offer, acceptance, seller, buyer, internet user.

Розвиток інформаційних технологій, який 
почався в 1990-х роках і стрімко розвивається в 
даний час, докорінно змінив наше життя. Розвиток 
мережі Інтернет породив безліч суспільних відно-
син, які через їх специфіку викликали необхідність 
більш детального врегулювання. Розвиток торго-
вельної діяльності за допомогою використання 
мережі Інтернет породив безліч проблем, які доко-
рінно змінили уявлення про торгівлю та особливості 
її регулювання. Через відсутність законодавчого 
регулювання торговельної діяльності з використан-
ням мережі Інтернет основним нормативним актом, 
що регулює відносини між продавцем і покупцем, 
є цивільно-правовий договір, який через специфіку 
його укладення вимагає деталізації процесу його 
застосування.

Метою статті є визначення правових проблем 
укладення договору купівлі-продажу з використан-
ням мережі Інтернет.

Укладення договору купівлі-продажу з викорис-
танням мережі Інтернет є актуальною проблемою 
сучасного громадянського права. Такий спосіб укла-
дання договору не передбачений законодавством 
України, а використовується в більшій мірі анало-
гією закону, що виходить за межі дозволеного і поро-
джує достатню кількість проблем в сфері їх реаліза-
ції учасниками цих правовідносин.

При регулюванні відносин купівлі-продажу з 
використанням Інтернет, учасники цих правовідно-
син повинні пам’ятати, що договори купівлі-про-
дажу завжди залишаються договорами, незалежно 
від того, здійснюються вони з використанням мережі 

Інтернет чи ні. Укладаються вони у вигляді письмо-
вого документа на паперовому носії, скріпленого 
підписом та завіреного печаткою (за її наявності), 
або у вигляді електронного документа, підписаного 
з використанням електронного цифрового підпису.

У зв’язку з цим спосіб укладення договору з 
використанням мережі Інтернет породжує лише ряд 
специфічних, перш за все технічних, особливостей, 
але слід зазначити, що правове регулювання таких 
особливостей відбувається на основі загальних 
положень про зобов’язання [1, c. 125].

Аналізуючи роботи і дослідження відносин у 
сфері купівлі-продажу з використанням електронних 
комунікацій, проведені А.В Кулябою, Р.Б Шишки-
ним, В.В. Сергієнком, можна сформулювати перелік 
юридичних особливостей значення такого договору:

1) невизначеність місцезнаходження сторін, 
що обумовлює можливі проблеми із застосуванням 
права, а також з реальним виконанням зобов’язань. 
Хоча власники інтернет-магазинів і вказують місце 
їх знаходження, підтвердження їх перебування не 
завжди збігаються з фактичним їх розташуванням, 
а переважно відсутні за вказаною адресою. Часто 
проблеми виникають, якщо інтернет-магазин зареє-
стрований у провайдера за кордоном, тоді як власник 
перебуває в іншій країні;

2) складність ідентифікації учасників відносин 
в мережі. Будь-який з учасників при оформленні 
замовлення може його оформити на вигадане ім’я, 
на користь третьої особи, вказавши її дані;

3) залежність відносин між учасниками мережі 
від відносин з інформаційними провайдерами. 
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Інтернет-провайдер у зв’язку з наявністю обставин 
або без таких в будь-який момент може припинити 
діяльність магазину, заблокувавши його;

4) електронний характер документообігу в 
мережі, що обумовлює необхідність застосування 
спеціального програмного і апаратного забезпечення.

Керуючись положенням п. 2 ст. 28 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України), інтернет-мережі 
допускають отримання доступу до наявних у ній 
інформаційних ресурсів під псевдонімом або взагалі 
анонімно. Анонімність поведінки в мережі Інтернет 
є причиною складності ідентифікації суб’єктів. Хоча 
учасник цих правовідносин (продавець) і повинен 
вказати свої дані, він може вказувати своє ім’я (псев-
донім), проте складно перевірити його достовірність 
і простежити: дійсно дії здійснюються однією осо-
бою під одним і тим же ідентифікатором або ж під 
одним ідентифікатором діють кілька осіб. У той же 
час інша сторона (покупець) у зв’язку з тим, що від-
пуск товару можливий тільки при пред’явленні доку-
мента для ідентифікації особи (при отриманні товару 
в поштових відділеннях), зобов’язаний вказати свої 
справжні дані. Так п. 1 ст. 28 ЦК України зазначає, 
що фізична особа набуває прав та обов’язків і здій-
снює їх під своїм ім’ям. Отже, при реалізації права 
купівлі-продажу товару в інтернет-мережі закон 
встановлює право, а в окремих випадках фактично і 
обов’язок використання громадянином в цивільному 
обороті [2]. Згідно з Законом України «Про електро-
нний цифровий підпис» законним випадком вико-
ристання псевдоніма при електронному документо-
обігу є електронний підпис, де поряд з псевдонімом 
використовуються реальні паспортні дані користу-
вача. Електронний цифровий підпис за правовим 
статусом прирівнюється до власноручного підпису 
(печатки), якщо електронний цифровий підпис під-
тверджено з використанням посиленого сертифіката 
ключа за допомогою надійних засобів цифрового 
підпису. Використання електронного цифрового 
підпису не змінює порядку підписання договорів та 
інших документів, встановлених законом для вчи-
нення правочинів у письмовій формі [3].

У зв’язку з цим виникає питання врегулювання 
проблеми використання анонімних операцій купівлі-
продажу, широко застосовуваних у Інтернеті, і чи є 
такі угоди (договори) порушенням чинного зако-
нодавства України? Сутність договору купівлі-про-
дажу із застосування мережі Інтернет полягає в тому, 
що для його укладення і дійсності необов’язкове 
чітке позначення сторін в договорі. Для укладення 
і реалізації договору купівлі-продажу сторони пови-
нні позначити себе будь-яким способом: електро-
нною адресою, псевдонімом в програмах для спіл-
кування або шляхом проходження реєстрації на 
сайті продавця. В той же час варто відзначити, що 
при отриманні товару за договором, укладеним в 
Інтернеті, одержувач повинен пред’явити доку-
мент, що засвідчує його особу. При продажу товару 
в звичайних магазинах ніхто не вимагає, щоб поку-
пець представився при покупці товару і тим більше 
пред’явив документ, що засвідчує його особу. При 

купівлі товару в Інтернеті передбачається необхід-
ність скористатися комп’ютером для відправки пові-
домлення, яке є прийняттям пропозиції (акцептом) 
продавця, тому такою можливістю може скориста-
тися будь-хто, в тому числі і особа, яка не має необ-
хідної дієздатності для вступу в такі правовідносини. 
Таким чином, при оформленні договору купівлі-про-
дажу продавець не має можливості визначити обсяг 
дієздатності контрагента, що відповідно до чинного 
законодавства може бути підставою для притягнення 
до відповідальності саме продавця. Отже, згідно з 
п. 2 ст. 203 ЦК України особа, яка вчиняє правочин, 
повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздат-
ності. У зв’язку з цим необхідно визначити, хто є 
сторонами договору, і чи мають сторони такого дого-
вору здатність вступати в договірні відносини.

Крім того, складність в ідентифікації сторони 
договору купівлі-продажу з використанням інтернет-
мережі пов’язана не тільки з проблемою визначення, 
хто прийняв пропозицію (оферту), і чи має він необ-
хідний обсяг дієздатності, який дає право вступати 
в договірні відносини, а й з проблемою можливості 
незаконного використання чужого ідентифікатора 
(імені). На наш погляд, це може потягти за собою 
певні наслідки (заподіяти збитки) для одній зі сторін.

Проблеми у волевиявленні (намір укласти угоду) 
обумовлені технічними можливостями сторони або 
провайдерами, оскільки всі дії в мережі Інтернет 
здійснюються через системні служби, які здійсню-
ють підтримку і роботу різних серверів: сайтів, елек-
тронної пошти та інших сервісів. У зв’язку з цим 
постає питання не тільки про законність інформації, 
розміщеної в мережі Інтернет, а й відповідальності 
за розміщену інформацію. Це пов’язано з тим, що 
в договорах користувачів Інтернет з провайдером є 
норма про зняття з провайдера відповідальності за 
дійсність, законність розміщеної, пересланої та при-
йнятої інформації. З огляду на вищевикладене стає 
очевидним, що укладення договору купівлі-продажу 
з використанням інтернет-мережі має свої особли-
вості не тільки за змістом, але і за формою.

Чинне законодавство України встановлює певні 
вимоги до форми угоди. Так, згідно зі ст. 208 ЦК 
України угоди між фізичною та юридичною осо-
бами (крім усних, передбачених ст. 206 ЦК України), 
а також угоди фізичних осіб між собою на суму, що 
перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, повинні відбуватися письмово. 
Недотримання вимоги до письмової форми договору 
в окремих випадках, передбачених законом, може 
спричинити негативні наслідки для сторін учасників 
договірних правовідносин. Так у випадках, прямо 
передбачених в законі або в угоді сторін про укла-
дення договору в простій письмовій формі, недотри-
мання такої форми тягне за собою недійсність такого 
договору. Що ж стосується учасників торгового 
обороту міжнародної глобальної мережі, то недо-
тримання простої письмової форми зовнішньоеко-
номічної угоди також тягне її недійсність. Згідно зі 
ст. 218 ЦК України недотримання сторонами пись-
мової форми правочину, яка встановлена законом, не 
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має наслідків її недійсності, крім випадків, встанов-
лених законом. Заперечення однією стороною факту 
вчинення правочину або оспорювання окремих його 
частин може доводитися письмовими доказами, 
аудіо- та відеозасобами. Отже, при укладанні дис-
танційного договору порушення простої письмової 
форми не відбувається, оскільки в цьому випадку 
розміщення самого змісту договору здійснюється 
на електронному носії, а також йому можна надати 
письмову форму, роздрукувавши його [4, c. 328].

Стаття 207 ЦК України зазначає, що угода (дого-
вір) вважається вчиненою у письмовій формі, якщо 
її зміст зафіксований в одному або кількох докумен-
тах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. 
Також угода (договір) вважається вчиненою у пись-
мовій формі, якщо воля особи виражена за допомо-
гою телетайпного, електронного або іншого техніч-
ного засобу, що дає змогу достовірно встановити, 
що документ спрямований саме стороною договору. 
Таким чином, для вираження своєї волі контрагент 
повинен буде документально підтвердити прийняття 
пропозиції (оферти). Згідно зі ст. 1 Закону України 
«Про інформацію» документ – це матеріальний носій, 
що містить інформацію, основними функціями якого 
є її збереження та передавання у часі та просторі. 
Під інформацією вказаний Закон закріплює будь-які 
відомості та / або дані, які можуть бути збережені 
на матеріальних носіях або відображені в електро-
нному вигляді [5]. Таким чином, електронний лист 
(заявка, замовлення), відправлений покупцем про-
давцеві, задовольняє вимогу, що пред’являється до 
інформації, і може вважатися документом, оскільки 
він зафіксовани й на матеріальному носії – жор-
сткому диску комп’ютера як відправника (покупця), 
так і одержувача (продавця), має реквізити: дату, час 
відправки і отримання, назву електронної пошти, 
імена адресата і адресанта.

Складність в цьому способі укладання договорів 
полягає в персональній ідентифікації контрагента. 
Традиційним способом ідентифікації служить влас-
норучний підпис. У той же час Закон України «Про 
електронний цифровий підпис» законодавчо перед-
бачає можливість використання електронного під-
пису та регулює відносини, що виникають при вико-
ристанні електронного цифрового підпису. Так, ст. 3 
Закону передбачає, що в разі укладення договору 
купівлі-продажу з використанням інтернет-мережі 
можливе використання електронного підпису, 
оскільки електронний цифровий підпис за правовим 
статусом прирівнюється до власноручного підпису 
(печатки), якщо він підтверджений використанням 
посиленого сертифіката ключа.

Моментом укладення договору купівлі-продажу з 
використанням інтернет-комунікацій за допомогою 
електронної пошти, згідно з п. 1 ст. 640 ЦК України, 
є момент одержання оферентом відповіді про при-
йняття пропозиції (акцепту).

При цьому слід зазначити, що з огляду на тех-
нічні особливості функціонування інтернет-мереж 
моменти відправлення та отримання повідомлення, 
направленого по електронній пошті, практично 

збігатимуться в часі. Це має велике значення при 
визначенні моменту отримання пропозиції (оферти) 
для обчислення строку відповіді на пропозиції або 
її прийняття (акцепту), а також доставки товару [6]. 
З огляду на те, що законодавчо це питання врегульо-
вано загальними нормами зобов’язального права, 
питання про порядок прийняття оферти та її акцепту 
щодо угод з використанням інтернет-комунікацій 
регулюється Типовим Законом «Про електронну 
торгівлю», рекомендованим Комісією ООН з між-
народної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Так, згідно з п. 1 
ст. 15 Закону, якщо укладач і адресат не домовились 
про інше, відправлення повідомлення даних відбува-
ється в момент, коли воно надходить в інформаційну 
систему, що знаходиться поза контролем укладача 
або особи, яка відправила повідомлення даних від 
імені укладача [7]. Під інформаційною системою, 
що знаходиться поза контролем укладача, розумі-
ється сервер провайдера або продавця, який отри-
мує повідомлення від поштового сервера, на якому 
знаходиться поштова скринька упорядника. Таким 
чином, як тільки комп’ютерна програма повідомила 
укладача (покупця, замовника) про те, що в папці 
«Вихідні» даних немає, повідомлення вважається 
відправленим або отриманим в разі активації про-
грами «Доставлено», що знаходить своє підтвер-
дження у вигляді поштового повідомлення.

При укладанні договору з використанням інтер-
нет-комунікацій інтернет-магазини розміщують 
інформацію про товар на своїх сторінках сайту, 
що можна розцінювати як пропозицію до вступу в 
договірні відносини (публічна оферта). Так, згідно 
з п. 2 ст. 641 ЦК України реклама або інші пропо-
зиції, адресовані невизначеному колу осіб, є запро-
шенням робити пропозиції укласти договір, якщо 
інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях. 
Якщо реклама або інші пропозиції містять всі істотні 
умови договору, то така реклама або інші пропозиції 
розцінюються як публічна оферта.

В той же час не слід розцінювати будь-яку про-
позицію, розміщену на сторінці сайту, як публічну 
оферту, оскільки було зазначено, що вона повинна 
містити всі істотні умови договору.

Згідно зі ст. 638 ЦК України договір вважається 
укладеним, якщо сторони в належній формі досягли 
згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умо-
вами договору є умови про предмет договору, умови, 
що визначені законом як істотні або є необхідними 
для договорів цього виду, а також усі ті умови, щодо 
яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досяг-
нуто згоди. Так, до однієї з істотних умов договору 
купівлі-продажу в інтернет-мережі відноситься 
кількість товару, та покупцеві дається можливість 
його визначити, відобразивши в бланку замовлення. 
Таким чином, сторінка сайту продавця при дистан-
ційній формі торгівлі містить всього лише пропо-
зицію вступити в договірні відносини, а заповнений 
і відправлений покупцем бланк замовлення можна 
вважати пропозицією (офертою) [8, c. 211].

Якщо пропозиція на сторінці сайту продавця міс-
тить всі істотні умови договору, то для вступу в дого-
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вірні відносини потрібне лише прийняття пропозиції 
через акцепт, яке здійснюється шляхом натисканням 
кнопки «Купити», підтверджує прийняття пропо-
зиції контрагентом. Тобто фактично договір вва-
жається укладеним в момент натискання кнопки 
«Купити», оскільки інтернет-зв’язок миттєвиий. У 
той же час, аналізуючи пропозиції, розміщені на сай-
тах інтернет-продавців (наприклад, Розетка, Комфі, 
Алло), можна побачити, що їх пропозиції не завжди 
містять всі істотні умови, а значить, такі пропозиції є 
запрошенням робити пропозицію (оферту). У цьому 
випадку покупець (користувач інтернет-мережі) 
заповнює спеціальний електронний бланк, в який 
вносить відсутні умови, необхідні для формування 
пропозиції (оферти), і відправляє її продавцеві, 
натискаючи кнопку «Купити». Для того, щоб дого-
вір купівлі-продажу вважався укладеним, необхідне 
отримання покупцем підтвердження від продавця, 

який продає товари через цей сайт, про прийняття 
замовлення із зазначенням його номера, тобто про 
здійснення акцепту оферти.

Таким чином, все спілкування продавця товарів 
і покупця на сторінці сайту продавця зводиться до 
оформлення бланка замовлення, який відсилається 
на сервер і є єдиним документом, що закріплює 
угоду. Отже, в цьому випадку відбувається обмін 
документами, що підтверджує дотримання форми 
угоди.

Виходячи з вищесказаного, можна сказати, що 
укладання угод за допомогою використання інтер-
нет-мережі вимагає більш детального врегулювання 
чинним цивільним законодавством. Загальні норми 
цивільного права, хоча і є універсальними і застосо-
вуються для договорів, укладених в інтернет-мережі, 
все ж вимагають конкретизації питань закріплення 
порядку його укладення та встановлення форм угод.
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Правова природа типового договору характе-
ризується дуалізмом. Це пояснюється тим, що, з 
одного боку, він має ознаки договору, а з іншого – 
ознаки нормативно-правового акта. Це потребує 
окремого наукового дослідження, оскільки його 
дуалістична природа істотно впливає на регулю-
вання цивільно-правових та пов’язаних з ними 
правовідносин. Тому потрібно встановити, які саме 
ознаки характеризують його як різновид договору, а 
які з них визначають його як різновид нормативно-
правового акта.

Метою статті є аналіз типового договору як регу-
лятора договірних відносин, визначення ознак та 
функцій типового договору.

 Спочатку слід розглянути правову природу дого-
вору та особливості його трактування у довідково-
енциклопедичній та юридичній літературі. Зокрема, 
в енциклопедичних джерелах договір трактується як 
взаємне зобов’язання, письмова або усна угода про 
права та обов’язки між державами, установами, під-
приємствами та окремими особами [1, с. 311].

Отже, на основі аналізу енциклопедичних джерел 
можна виокремити такі ознаки договору: 

– договір містить певні зобов’язання;
–  такі зобов’язання є взаємними;
– визначені у договорі зобов’язання встановлю-

ються самими сторонами;
– зміст таких зобов’язань становлять певні 

права і обов’язки;
– договір виражається в усній чи письмовій 

формі.
В юридичній енциклопедії за редакцією 

Ю.С. Шемшученка договір трактується як угода 
двох або більше сторін про встановлення, зміну 
чи припинення відповідних прав і обов’язків [2]. 
Схоже визначення поняття договору дає Ю.О. Заіка, 
визначаючи, що договором є домовленість двох або 

більше сторін, спрямована на виникнення, зміну чи 
припинення цивільних прав та обов’язків [3, с. 184].

Враховуючи вищенаведене, можна сказати, що 
договору властиві такі ознаки: 

– договір є різновидом угоди;
– це домовленість двох чи більше сторін;
– метою договору є виникнення, зміна чи при-

пинення цивільних прав і обов’язків.
На думку Є.О. Харитонова та С.О. Саніахметової, 

договір може розглядатися як багатозначне явище:
– як підстава виникнення правовідношення;
– як саме правовідношення, що виникло з цієї 

підстави;
– як форма, в якій відповідне правовідношення 

втілюється.
При цьому найважливішим значенням тер-

міна «договір» є якраз розуміння його як підстави 
виникнення правовідношення (цивільних прав і 
обов’язків). Саме такий підхід дає змогу визначити 
сутність, значення і характерні ознаки договору. 
Тому найбільш вдалим, на думку Є.О. Харитонова та 
С.О. Саніахметової, видається визначення договору 
як домовленості двох або кількох суб’єктів, спря-
мованої на встановлення, зміну, припинення тощо 
цивільних правовідносин [4, c. 425].

Отже, крім загальних ознак договору, Є.О. Хари-
тонов та С.О. Саніахметова акцентують увагу на 
триєдиному розумінні договору як юридичної під-
стави виникнення правовідношення, як самого пра-
вовідношення та як форми останнього.

На думку М.І. Панченка, як юридичний факт 
договір належить до числа правомірних дій, що вчи-
няються з волі його учасників, і спрямовується на 
виникнення, зміну чи припинення цивільних прав 
або обов’язків. Проте роль договору не обмежується 
тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних 
правовідносин (породжує, змінює або припиняє 
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їх). Відповідно до вимог Цивільного кодексу Укра-
їни, звичаїв ділового обігу, вимог розумності та 
справедливості договір також визначає зміст кон-
кретних прав та обов’язків учасників договірного 
зобов’язання. В цьому розумінні договір є засобом 
регулювання поведінки цивільних правовідносин 
[5, c. 284].

Таким чином, М.І. Панченко, окрім досліджених 
вище ознак договору, акцентує увагу на таких його 
особливостях, як:

– договір є правомірною дією;
– це засіб регулювання цивільних правовідно-

син.
У свою чергу, Д.В. Боброва, О.В. Дзера, 

О.С. Іоффе, Н.С. Кузнецова, О.А. Підопригора, 
А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой використовують термін 
«договір» у трьох значеннях:

– як двостороння або багатостороння угода;
– як самі правовідносини, породжені договором;
– як форма, документ, що фіксує волевиявлення 

сторін [6; 7; 8; 9; 10].
Чинний Цивільний кодекс України визначає, що 

договором є домовленість двох або більше сторін, 
спрямована на встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав та обов’язків [11].

Отже, з позицій цивільного законодавства дого-
вір фактично ототожнюється з юридичним фактом 
домовленості сторін, який має правовстановлююче, 
правозмінююче та правоприпиняюче значення.

Таким чином, ми вважаємо, що суттєве значення 
мають такі ознаки договору:

– договір є різновидом угоди чи правочину;
– це домовленість двох чи більше сторін, резуль-

тат їх волевиявлення;
– договір є правомірною дією та засобом регу-

лювання цивільних правовідносин;
– зміст договірних зобов’язань становлять певні 

права і обов’язки;
– метою договору є виникнення, зміна чи при-

пинення цивільних прав і обов’язків;
– договір виражається в усній чи письмовій 

формі.
Далі доцільно розглянути правову природу нор-

мативно-правового акта, ознаки якого у тій чи іншій 
мірі притаманні типовому договору. З точки зору 
загального (філологічного) розуміння нормативний 
акт – це офіційний писемний документ, що прийма-
ється уповноваженим органом; встановлює, змінює 
або відміняє норми права [1, с. 792].

З позицій спеціально-юридичного підходу норма-
тивно-правовий акт – це офіційний письмовий доку-
мент, який приймається уповноваженим органом 
держави і встановлює, змінює, припиняє чи конкре-
тизує певну норму права [12].

Отже, загальне (філологічне) та спеціальне (юри-
дичне) розуміння поняття «нормативно-правовий 
акт» практично співпадають.

О.Ф. Скакун дає вузьке та конкретизоване визна-
чення нормативно-правового акта. На її думку, пра-
вовий акт – це акт-волевиявлення (рішення) упо-
вноваженого суб’єкта права, що регулює суспільні 

відносини за допомогою встановлення (зміни, ска-
сування, зміни сфери дії) правових норм, а також 
визначення (зміни, припинення) на основі цих норм 
прав і обов’язків учасників конкретних правовідно-
син, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне 
ними правопорушення. Він оформляється у встанов-
лених законом випадках у вигляді письмового доку-
мента (акта-документа).

До ознак правового акта О.Ф. Скакун відносить 
такі:

– виражає волю (волевиявлення) уповноваже-
ного суб’єкта права, його владні веління;

– має офіційний характер, обов’язковий для 
виконання;

– спрямований на регулювання суспільних від-
носин;

– встановлює правові норми, а також конкретні 
правовідносини;

– може бути актом-документом, зміст якого 
фіксується у встановленій законом документальній 
формі, і актом-дією, за допомогою якого виникає 
юридичний результат (встановлення правових норм, 
їх застосування тощо);

– становить юридичний факт, що спричиняє 
певні правові наслідки [13, с. 312–313].

Далі доцільно висвітлити поняття і ознаки 
типового договору та встановити, які ознаки дого-
вору та ознаки нормативно-правового акта прита-
манні останньому. Як зауважили В.Г. Вердніков та 
А.Ю. Кабалкін, термін «цивільно-правовий дого-
вір» може вживатися і в розумінні особливого виду 
нормативного акта (типового договору) і зразкової 
форми угоди» [14, с. 18].

Цю позицію підтримує С.А. Верб, визначаючи 
типовий договір нормативним актом, в якому пра-
вила поведінки виражені у формі умов відповідного 
цивільно-правового договору. При цьому, на його 
думку, примірний договір є правовим ненорматив-
ним актом, що містить умови, які не є нормативними, 
а слугують рекомендаціями сторонам договору щодо 
питань, які доцільно узгодити для повного врегулю-
вання їх взаємовідносин [15, с. 146–147].

В.Г. Олюха вважає, що типовий договір – це нор-
мативно-правовий акт, який містить диспозитивні 
норми, що викладені в особливій формі. Більше 
того, він пропонує внести в ч. 5 ст. 6 Цивільного 
кодексу України норму такого змісту: «Особливою 
формою актів цивільного законодавства є типові та 
примірні договори, які затверджуються відповід-
ними центральними органами виконавчої влади, 
у яких в особливій формі викладені правові норми 
(умови договору): імперативні – в типових, диспо-
зитивні – в примірних договорах». Таким чином, на 
думку В.Г. Олюхи, встановлення цього пункту разом 
із відповідним роз’ясненням його застосування буде 
сприяти розмежуванню понять «договір» та «осо-
блива форма нормативно-правового акта» [16, с. 19].

Отже, ряд науковців акцентує увагу на тому, що 
типовий договір є особливою формою нормативно-
правового акта, який регулює суспільні відносини 
особливим способом.
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Слід також розглянути й інший підхід. Зокрема, 
у довідково-енциклопедичних джерелах підтриму-
ється думка про те, що типовий договір слід розу-
міти як уніфікований договір, складений стосовно до 
певних видів угод [1, с. 311].

У свою чергу, О.В. Дзера підтримує думку про те, 
що типовий договір слід розглядати як затверджену ком-
петентним органом письмову (формалізовану) форму 
договору із заздалегідь визначеними умовами [17].

Отже, існує і альтернативна думка, за якою типо-
вий договір розглядається як різновид договору з 
ознаками нормативності.

Таким чином, можна говорити про два осно-
вні напрями щодо розуміння регулятивного впливу 
типового договору:

1) нормативний підхід у чистому вигляді, за 
яким типовий договір розглядається як вид норма-
тивно-правового акта з ознаками, що притаманні 
останньому, однак з особливим способом регулю-
вання відносин між сторонами;

2) нормативно-договірний (комплексний, ком-
бінований) підхід, за яким типовий договір є різно-
видом договору і нормативно-правового акта, що 
як має нормативний характер у частині його форми 
та низки викладених у ньому умов, так і включає 
умови, які погоджуються сторонами.

Враховуючи наявні вище підходи, а також про-
аналізовані раніше ознаки нормативно-правового 
акта та цивільно-правового договору, вважаємо за 
доцільне сформувати ознаки та авторське визначення 
типового договору. Тому якщо врахувати вищевка-
зані підходи до розуміння типового договору та його 
регулятивного впливу, то слід акцентувати увагу на 
тому, що йому притаманні ознаки, які характеризу-
ють його імперативність, а також ознаки, які обумов-
люють диспозитивний характер типового договору. 
Проаналізуємо їх детальніше. На наш погляд, до 
числа ознак типового договору можна віднести такі:

– має офіційний характер, обов’язковий для 
виконання;

– є правомірною дією та засобом регулювання 
цивільних та інших пов’язаних з ними правовідно-
син;

– встановлює норми поведінки;
– його метою є узгодження приватних та публіч-

них інтересів;
– з одного боку, виражається у формі акта-доку-

мента, зміст якого фіксується у встановленій законом 
документальній формі, а з іншого – у формі договору 
після підписання його сторонами на індивідуалізо-
ваному рівні;

– становить юридичний факт, що спричиняє 
певні правові наслідки у формі встановлення, зміни 
чи припинення цивільних та інших правовідносин;

– зміст типового договору становлять певні 
права і обов’язки суб’єктів;

– він починає діяти з часу підписання його 
сторонами у результаті їх волевиявлення прийняти 
визначені у ньому умови.

Вважаємо, що вищевказані ознаки типового дого-
вору можна диференціювати на три групи:

1) імперативні ознаки типового договору, до 
яких можна віднести його офіційний характер та 
його обов’язковість для виконання, встановлення у 
ньому норм поведінки;

2) диспозитивні ознаки типового договору, серед 
яких відзначимо відображення у змісті типового 
договору певних і прав обов’язків суб’єктів, а також 
те, що він починає діяти з часу підписання його 
сторонами в результаті їх волевиявлення прийняти 
визначені у ньому умови;

3) змішані (імперативно-диспозитивні) ознаки 
договору, зокрема те, що він є правомірною дією 
та засобом регулювання цивільних та інших 
пов’язаних з ними правовідносин; його метою є 
узгодження приватних та публічних інтересів; з 
одного боку, виражається у формі акта-документа, 
зміст якого фіксується у встановленій законом 
документальній формі, а з іншого – у формі дого-
вору після підписання його сторонами на індиві-
дуалізованому рівні; становить юридичний факт, 
що спричиняє певні правові наслідки у формі 
встановлення, зміни чи припинення цивільних та 
інших правовідносин.

Отже, сукупність вищевказаних ознак дає нам 
можливість визначити типовий договір як осо-
бливий різновид нормативно-правового акта та 
цивільно-правового договору, який, будучи вста-
новленим компетентним органом у визначеній 
формі, має офіційний характер, визначає права 
і обов’язки суб’єктів, спрямований на встанов-
лення, зміну чи припинення цивільних та інших 
правовідносин, має на меті узгодження приватних 
та публічних інтересів та набуває чинності з часу 
підписання його сторонами в результаті їх волеви-
явлення прийняти визначені у ньому умови.

Отже, на основі цієї дефініції можна говорити 
про дуалізм у регулюванні цивільних та інших пра-
вовідносин за допомогою типового договору. Цей 
дуалізм типового договору як регулятора договірних 
відносин полягає в тому, що:

1) з одного боку, наявність встановленої та 
затвердженої форми такого договору компетентним 
державним органом, його обов’язковість (норма-
тивність) свідчать про імперативний регулятивний 
вплив на правовідносини;

2) з іншого боку, прийняття умов типового дого-
вору сторонами шляхом його підписання свідчить 
про диспозитивний регулятивний вплив такого дого-
вору на індивідуалізованому (конкретизованому) 
рівні регулювання договірних відносин.

Враховуючи сказане, слід зауважити, що регу-
лятивний вплив типового договору на регульовані 
ним відносини між сторонами найяскравіше прояв-
ляється через його функції. Тому доцільно, на наш 
погляд, проаналізувати функції типового договору, 
враховуючи його дуалістичну правову природу, 
тобто через призму функцій нормативно-правового 
акта та функцій договору, які знаходять своє вті-
лення у типовому договорі.

Загальноприйнятим у загальній теорії держави і 
права є підхід про те, що право у цілому та норма-
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тивно-правовий акт як форма (джерело) права вико-
нують регулятивну та охоронну функції.

Регулятивна функція як об’єкт свого впливу має 
нормальні, позитивні, корисні суспільні відносини, 
які право впорядковує шляхом:

– закріплення сталих, розвинутих відносин у 
нормативних актах, гарантуючи у такий спосіб їх 
недоторканність (статична функція);

– заохочення, стимулювання розвитку тих сус-
пільних відносин, що, відображаючи певні соціальні 
цінності, перебувають на етапі свого становлення 
(динамічна функція).

Охоронна функція спрямована на захист пози-
тивних суспільних відносин шляхом усунення соці-
ально шкідливих і небезпечних діянь людей та їх 
об’єднань, відновлення порушених прав суб’єктів 
[18, с. 36].

Що ж стосується цивільно-правового договору, 
то він виконує багатогранні функції, зміст та зна-
чення яких досить повно і глибоко досліджено в 
цивілістичній науці. Зокрема, О.О. Красавчиков під 
функцією цивільно-правового договору розумів не 
форму, а певний вид дій (впливу) цього юридичного 
факту на суспільні відносини [19, с. 16]. Він виділяє 
основні функції договору: ініціативну, програмно-
координаційну, інформаційну, гарантійну, захисну 
[19, с. 17–20].

Детальніше сутність функцій цивільно-правового 
договору проаналізував І.С. Алєксєєв. Він зауважив, 
що ініціативна функція договору полягає в тому, що 
він як результат погодження волі сторін договір є 
водночас актом вияву ініціативи і реалізації диспо-
зитивності сторін [20, с. 9].

Програмно-координаційна функція характеризу-
ється тим, що договір є своєрідною програмою пове-

дінки його учасників стосовно один одного, а також 
засобом координації цієї поведінки сторін на засадах 
рівності, диспозитивності та ініціативності.

Інформаційна функція полягає в тому, що договір 
містить певну інформацію про права та обов’язки 
сторін.

Гарантійна функція виявляється в існуванні сис-
теми забезпечувальних засобів, що застосовуються 
для стимулювання належного виконання зобов’язань 
(застава, завдаток, порука, неустойка тощо).

Захисна функція полягає в застосуванні меха-
нізму захисту порушених прав шляхом примусу до 
виконання зобов’язання в натурі, відшкодування 
збитків, застосування заходів впливу тощо.

Крім цих функцій, науковці виділяють й інші 
функції договору, зокрема відзначається роль дого-
вору як засобу, що дисциплінує цивільний оборот, 
оскільки належне виконання договору та взятих на 
себе зобов’язань є найважливішим елементом, що 
забезпечує стабільне функціонування ринкової еко-
номіки, захист цивільно-правових відносин тощо 
[21, с. 15].

Таким чином, аналізуючи ознаки типового дого-
вору, можна дійти висновку, що типовий договір має 
ознаки, притаманні нормативно-правовому акту, а 
отже, він і є нормативно-правовим актом, який імпе-
ративно встановлює права та обов’язки сторін. Його 
умови не можна змінити, а можна тільки прийняти 
в закріпленому в ньому вигляді, тому не можна 
говорити про домовленість сторін, що суперечить 
поняттю договору. У свою чергу, функціональні осо-
бливості типового договору як регулятора цивільних 
правовідносин також свідчать про те, що таке регу-
лювання ним здійснюється частково на імператив-
них, а частково на диспозитивних засадах.
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З часу запровадження механізму апеляційного 
перегляду цивільних справ у судовій практиці 
апеляційної інстанції завжди актуальним було і 
залишається питання щодо меж розгляду справи 
апеляційним судом, направлене на зміцнення та 
розвиток принципів диспозитивності та змагаль-
ності в цивільному процесі. Встановлення меж роз-
гляду справи є характерною рисою апеляційного 
провадження.

Основні ж проблеми у правозастосовчій прак-
тиці пов’язані з тим, що на сьогодні існує нагальна 
потреба у встановленні чітких меж розгляду справи 
судом апеляційної інстанції.

У зв’язку з тим, що вирішення окресленої про-
блеми не лише має науково-теоретичну значущість, 
але й відіграє вагому роль у житті кожного окремого 
громадянина, оскільки йдеться про ступінь його 
захищеності від можливих проявів суддівського сва-
вілля та про рівень забезпечення його прав за допо-
могою інституту апеляційного оскарження судових 
рішень, то необхідність дослідження меж розгляду 
справи апеляційним судом видається незаперечно 
актуальною справою.

Незважаючи на те, що норма статті 303 Цивіль-
ного процесуального кодексу України (далі – ЦПК 
України) є достатньо сталою і не змінювалась з 
моменту набрання новим ЦПК України чинності 
(тобто з 1 вересня 2005 року), на жаль, це питання 
майже повністю залишається поза увагою україн-
ських науковців-процесуалістів.

Взагалі необхідно відзначити, що проблема апе-
ляційного оскарження та, відповідно, питання меж 
розгляду справи судом апеляційної інстанції доско-
нально не досліджувались, спеціальних монографіч-
них робіт не видавалося.

Питання меж розгляду справи судом апеляційної 
інстанції було предметом дослідження О.О. Бори-
сової, Т.І. Шевчук, В.В. Кривенко, В.О. Примака, 
В.Б. Яцини, Д.Д. Луспеника та інших.

Метою дослідження є аналіз сучасних теоретич-
них та практичних проблем, пов’язаних з чітким 
визначенням меж розгляду справи судом апеляційної 
інстанції в Україні.

Під межами розгляду справи судом апеляційної 
інстанції розуміється обсяг, в якому проходить пере-
вірка рішення суду першої інстанції.

Західні інститути оскарження судових поста-
нов виходять з принципу, який бере свій початок 
ще з Древнього Риму: “tantum devolutum quantum 
appellatum”, тобто «скільки скарг, стільки і рішень».

На вимогу цього принципу цивільне проце-
суальне законодавство закордонних країн закрі-
плює норму, яка обмежує повноваження апеля-
ційного суду межами вимог апеляційної скарги: 
«Апеляційний суд перевіряє рішення суду першої 
інстанції в межах апеляційних вимог» (§ 462 ЦПК 
Австрії, § 522 ЦПК Німеччини, § 212 ЦПК Сло-
вацької Республіки, ст. 301 ЦПК Естонії, стаття 
332 ЦПК Литви, стаття 345 ЦПК Казахстану тощо) 
[1, с. 98].

© М. О. Рєзнікова, 2016

УДК 347.92

Рєзнікова М. О.,
кандидат філософських наук,

доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ЩОДО МЕЖ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ СУДОМ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

IN RELATION TO LIMITS OF TRIAL OF BUSINESS BY COURT OF APPELLATE 
INSTANCE

У статті досліджується поняття меж розгляду справи судом апеляційної інстанції. На підставі аналізу українського та 
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Будь-яка зміна частини рішення, як зазначав 
В.Л. Ісаченко, на неправильність якої жодна зі сторін 
не вказувала і не вимагала змін, буде порушенням 
норми про межі апеляційного оскарження і повинно 
потягти за собою відміну ухваленого з таким пору-
шенням рішення, якщо воно буде оскаржено в каса-
ційному порядку [2, с. 432–433].

Послідовна реалізація принципу диспозитив-
ності вимагає повного врахування змісту апеля-
ційної скарги: слід виходити не лише з того, в якій 
частині оскаржується рішення суду, а й з підстав, за 
яких особа, що подала скаргу, просить скасувати чи 
змінити рішення. Для особи, яка бере участь у справі, 
важливо те, з яких мотивів буде скасовано рішення, а 
в деяких випадках скасування рішення в оскарженій 
частині, але з підстав, не наведених у скарзі, може не 
відповідати її інтересам.

Відповідно до статті 303 чинного ЦПК України під 
час розгляду справи в апеляційному порядку апеляцій-
ний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення 
суду першої інстанції в межах доводів апеляційної 
скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Апеляційний суд досліджує докази, які судом 
першої інстанції були досліджені з порушенням 
встановленого порядку або в дослідженні яких було 
неправомірно відмовлено, а також нові докази, непо-
дання яких до суду першої інстанції було зумовлено 
поважними причинами.

Апеляційний суд не обмежений доводами апе-
ляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде 
встановлено неправильне застосування норм матері-
ального права або порушення норм процесуального 
права, які є обов’язковою підставою для скасування 
рішення.

Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги 
залишилась очевидна незаконність або необґрун-
тованість рішення суду першої інстанції у справах 
окремого провадження, апеляційний суд перевіряє 
справу в повному обсязі.

Виходячи із загальних положень теорії та прак-
тики застосування норм цивільного процесуального 
права, можна сказати, що рух і розвиток цивільного 
процесу залежить від ініціативи сторін у справі. 
Чинний ЦПК України надав сторонам широкі повно-
важення. Це видно з аналізу статей 27 і 31 ЦПК 
України. Завданням суду, згідно зі статтею 1 ЦПК 
України, є справедливий, неупереджений та своєчас-
ний розгляд цивільних справ, а також їх вирішення. 
Однак у чинному ЦПК України практично не зали-
шилося норм, які б давали змогу суду здійснювати 
дії за власною ініціативою.

Одна з таких норм міститься в частині 3 статті 303 
ЦПК України. У ній (як вже вище зазначалось) сказано, 
що апеляційний суд не обмежений доводами апеляцій-
ної скарги, якщо під час розгляду справи буде вста-
новлено неправильне застосування норм матеріаль-
ного або порушення норм процесуального права, які є 
обов’язковою підставою для скасування рішення.

Проте законодавство, як зазначає К.В. Гусаров, не 
визначає конкретних випадків застосування цієї норми, 
як не містить і обов’язкових та факультативних підстав 

для скасування рішення [3, с. 112]. Тому вважаємо, що 
через відсутність конкретного правового механізму 
реалізації цієї частини статті 303 ЦПК України її засто-
сування уявляється проблематичним.

У цьому випадку має місце реалізація в судовій 
практиці такого юридичного поняття, як «судовий роз-
суд», що найчастіше призводить до прийняття неспра-
ведливих рішень. Це підтверджує такий приклад.

Червонозаводський районний суд м. Харкова 
рішенням від 27 грудня 2011 року задовольнив позов 
З.В. до З.А. і З.Н. про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування житловим приміщенням. Суд 
установив, що позивач на підставі договору дарування 
є власником двокімнатної квартири. Одна із відповіда-
чів – колишня дружина позивача, друга – дочка. Задо-
вольняючи позовні вимоги, районний суд зазначив, що 
відповідачі в квартирі більше шести місяців не прожи-
вають, участі в утриманні квартири не беруть, у добро-
вільному порядку з реєстрації не знімаються.

Колишня дружина позивача ані до суду першої 
інстанції, ані до апеляційного суду не з’являлася. 
Рішення районного суду вона не оскаржувала. Пози-
вач пояснив суду, що дружина вступила у повторний 
шлюб і будь-який інтерес до його квартири втратила. 
Рішення суду оскаржила дочка позивача.

Суд другої інстанції вселив у квартиру не тільки 
дочку позивача, а й колишню дружину за відсутності 
скарги з її сторони, тобто суд вийшов за межі роз-
гляду справи апеляційним судом [4, с. 47].

На жаль, подібні випадки не поодинокі. Ця 
норма потребує значних змін, оскільки цивільне 
процесуальне законодавство не встановлює пере-
лік порушень норм процесуального права, які були 
б обов’язковою підставою для скасування рішення. 
Виходячи з аналізу практики застосування певних 
норм процесуального права, а особливо численних 
порушених цих норм у судах, ми пропонуємо свій 
перелік порушень норм процесуального права, які 
можуть слугувати підставою для скасування рішення 
суду. Зауважимо, що запропонований нами перелік 
не можна розглядати як вичерпний. Враховуючи 
викладене, ми пропонуємо частину 3 статтю 303 
ЦПК України викласти в такій редакції: «Апеля-
ційний суд не обмежений доводами апеляційної 
скарги, якщо під час розгляду справи буде встанов-
лено неправильне застосування норм матеріального 
права або порушення норм процесуального права 
(порушення таємниці нарадчої кімнати, необґрун-
тована відмова в задоволенні клопотання про відвід 
судді, про забезпечення позову, про витребування 
та забезпечення доказів, про направлення судових 
доручень іншому суду, порушення правил щодо меж 
розгляду справи (частина 1 статті 11 цього Кодексу), 
строків подання доказів (стаття 131 цього Кодексу), 
порушення порядку визначення судді для розгляду 
справи, встановленого частиною третьою статті 11-1 
цього Кодексу, тощо), які є обов’язковою підставою 
для скасування рішення».

Чинна стаття 303 ЦПК України визначає право 
та підстави, за яких апеляційний суд не обмежений 
доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду 
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справи буде встановлено неправильне застосування 
норм матеріального права або порушення норм про-
цесуального права, які є обов’язковою підставою 
для скасування рішення. Більше того, в частині 4 
зазначеної статті ЦПК України (щодо окремого про-
вадження) законодавець взагалі ввів ревізійні еле-
менти апеляційного перегляду (перегляд справи в 
повному обсязі незалежно від доводів скарги).

Тому правило Древнього Риму “tantum devolutum 
quantum appellatum” вже повною мірою діяти не буде.

На нашу думку, вже при прийнятті нового ЦПК 
України (18 березня 2004 року) законодавець фак-
тично вводив у цивільне судочинство деякі елементи 
моделі повної апеляції. Для того, щоб чіткіше зрозу-
міти, в яких випадках апеляційний суд може вийти 
за межі апеляційної скарги, слід звернутися до 
статті 213 ЦПК України, яка визначає, що законним є 
рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства (норм процесуального права), вирішив 
справу згідно із законом (нормами матеріального 
права). Тобто вийти за межі доводів апеляційної 
скарги апеляційний суд вправі в інтересах закон-
ності (а значить, і обґрунтованості, оскільки необ-
ґрунтоване рішення завжди є незаконним).

Однак слід наголосити на тому, що суд апеля-
ційної інстанції обмежений доводами апеляцій-
ної скарги, і право вийти за межі цієї скарги закон 
пов’язує з певними обставинами. Апеляційний суд 
зобов’язаний мотивувати вихід за межі доводів апе-
ляційної скарги у своєму рішенні, оскільки безпід-
ставне використання цього права є процесуальним 
порушенням, яке буде підставою для скасування 
такого судового рішення в касаційному порядку. 
Інтерес держави в дотриманні законності ухвале-
них судових рішень очевидний, адже неправосудні 
рішення можуть не захистити права, свободи та 
інтереси учасників процесу, або ж становище сто-
рони може погіршитися порівняно з тим положен-
ням, яке існувало до ухваленого рішення, а також 
задля забезпечення єдності судової практики. Однак 
слід мати на увазі, що, коли рішення суду необґрун-
товане через неправильне встановлення фактичних 
обставин справи, неправильну оцінку доказів, то 
говорити про обов’язок апеляційного суду вийти за 
межі доводів скарги неможливо. Сторона могла не 
оскаржити таке рішення, усвідомлюючи дещо інший 
характер фактичних обставин справи, як це здається 
апеляційному суду. А коли йдеться про неправильне 
застосування норм матеріального права, то помилка, 
яка призводить до суттєвого погіршення становища 
сторони, має бути усунена. При цьому, застосову-
ючи положення частини 2 статті 303 ЦПК України та 
статті 55 Конституції України щодо права на судовий 
захист, не можна враховувати положення статті 129 
Конституції України щодо змагальності сторін та 
свободи в наданні ними суду своїх доказів і в дове-
денні перед судом їх переконливості.

Саме потребою забезпечення єдності судової 
практики, інтересами законності керувався Верхо-
вний Суд України, який у своїй ухвалі від 2 березня 
2009 року, скасовуючи судові рішення суду першої 

та апеляційної інстанцій у справі про стягнення 
боргу і моральної шкоди, зазначив таке рішення. 
Так, районний суд, крім боргу за договором позики, 
стягнув також і моральну шкоду на користь Г. із 
співвідповідачів П., Т. і В. Суд апеляційної інстан-
ції за скаргами П. і Т. скасував рішення районного 
суду в частині стягнення з них на користь позивача 
моральної шкоди, оскільки договірні правовідно-
сини між сторонами зазначене не передбачали, а 
щодо такого ж висновку в рішенні суду, то В. там 
не визначався, оскільки цей відповідач рішення 
суду не оскаржив. В. не оскаржив судові рішення і 
до суду касаційної інстанції (їх оскаржили П. і Т.), 
однак Верховний Суд України, скасовуючи ухва-
лені судові рішення щодо стягнення з В. моральної 
шкоди на користь позивача, зазначив, що судами 
були порушені норми матеріального права, які не 
передбачають стягнення моральної шкоди з дого-
вірних правовідносин. Тому, враховуючи неподіль-
ність позовних вимог, незаконне рішення не може 
залишатися в силі, навіть якщо воно не оскаржене 
заінтересованою особою [5, с. 7].

У новому ЦПК Франції (стаття 562) встановлено 
надзвичайно важливе правило, згідно з яким апе-
ляційна скарга зобов’язує суд розглянути лише ті 
пункти судового рішення, які спеціально критику-
ються або опосередковано піддаються сумніву. Але 
якщо предмет спору володіє властивістю неподіль-
ності, то справа повинна бути розглянута повністю. 
Наприклад, у вітчизняній судовій практиці нерідко 
зустрічалися випадки, коли задоволений позов про 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок каліцтва, і 
на користь потерпілого стягнута сума з підприємства 
та з Фонду соціального страхування. При апеляцій-
ному перегляді вбачалося, що рішення суду в частині 
визначення середнього заробітку, з якого вирахову-
ється відшкодована сума, невірне, однак рішення 
суду оскаржене лише Фондом соцстраху. В такому 
разі апеляційний суд зобов’язаний в інтересах закон-
ності вийти за межі доводів апеляційної скарги і 
розглянути справу також і відносно особи, яка не 
оскаржила рішення, а саме щодо підприємства, та 
правильно визначити розмір відшкодованої суми.

О.О. Борисова зазначає, що інтереси особи, яка 
вважає, що її права порушені чи не захищені зако-
ном, будуть дотримані в тому випадку, коли суд апе-
ляційної інстанції, перевіряючи справу, буде вихо-
дити з вимоги особи, що подала апеляційну скаргу, 
тобто межі розгляду апеляційним судом повинні 
бути обмежені межами вимог апеляційної скарги. 
Цей висновок є слідством реалізації принципу дис-
позитивності та змагальності, які є початком осо-
бистої автономії осіб, що беруть участь у справі, 
а особиста автономія, яка є початком ініціативи та 
самостійності цих осіб в процесі, випливає із сут-
ності цивільних прав, захищати які призвана діяль-
ність судів.

У зв’язку з тим, що принцип диспозитивності 
надає суду в певних випадках право активної дії в 
процесі встановлення істини по справі, необхідно 
визначити межі самостійності суду, тобто наскільки 
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і в яких випадках можливо допустити виключення 
із автономії сторін, наскільки можливі відхилення в 
бік активності суду.

О.О. Борисова припускає, що суд апеляційної 
інстанції може виходити за межі апеляційної скарги і 
розглядати ті або інші сторони справи незалежно від 
пред’явлених в апеляційній скарзі вимог, без клопо-
тань про це сторін, у випадках, якщо в рішенні суду 
першої інстанції будуть виявлені такі порушення, які 
зачіпляють інтереси законності [1, с. 100].

Законодавство ряду країн, закріплюючи норму 
про розгляд судом другої інстанції справи в межах 
заявлених вимог, визначає конкретні випадки, коли 
можна відступити від вимог цієї норми.

Так, ЦПК Словацької Республіки в § 212 перед-
бачає, наприклад, такі випадки розгляду справи в 
апеляційному порядку в повному обсязі незалежно 
від вимог апеляційної скарги:

– від розв’язання відносно оскарженого висно-
вку залежить інший висновок, який апеляцією не 
зачіпався (наприклад, при регресному позові);

– скарга стосується таких загальних прав і 
обов’язків, що рішення повинно відноситись до всіх 
учасників процесу, які виступають на одному боці;

– згідно з законом необхідна певна форма вирі-
шення взаємовідносин учасників [1, с. 101–102].

Цивільне процесуальне законодавство Бельгії 
відмовляється від реалізації в цивільному процесі 
правила “tantum devolutum quantum appellatum”. 
Стаття 1068 Судового Кодексу Бельгії встановлює 
прямо протилежне – будь-яка апеляція тягне за 
собою повний перегляд справи.

Правило “tantum devolutum quantum appellatum” 
знаходиться в безпосередньому зв’язку з правилом 
“non reformatio in pejus” (заборона повороту до гір-
шого) [1, с. 102–103].

Принцип заборони повороту до гіршого служить 
гарантією того, що у сторони, яка не згідна з ухва-
леним рішенням суду першої інстанції, не повинно 
бути побоювань в тому, що, оскарживши рішення 
до суду другої інстанції, вона погіршить своє стано-
вище. Як справедливо зазначали І. Юхо і С. Кури-
льов, «це правило забезпечує стороні впевненість, 
що рішення ухвалене на її користь, не буде відмінено 
по її скарзі і таким чином гарантує на ділі право на 
подачу скарги» [6, с. 28].

Знаючи про існування цього правила, сторона не 
матиме психологічного бар’єру при здійсненні свого 
права на оскарження рішення, яке її не задовольняє.

Як зазначає А.Т. Боннер «свобода оскарження 
судової постанови не може бути повною без вклю-
чення до цивільного процесуального законодав-
ства норми, яка б забороняла внесення до цієї 
постанови змін, які погіршують становище особи, 
яка подала касаційну скаргу, при умові, що одно-
часно не булі подані касаційні скарги іншими осо-
бами, які беруть участь у справі, або касаційний 
протест прокурора» [7, с. 75].

Певне погіршення становища сторони по її 
скарзі, може бути допущено, якщо між оскарженою 
та неоскарженою частинами рішення існує зв’язок, 

за яким відміна однієї частини тягне необхідність 
відміни другої [8, с. 118].

Можна говорити про елементи формалізму, які є 
при усуненні апеляційним судом порушень. Але це 
«формалізм» з точки зору дії принципу об’єктивної 
істини і, як слідство з нього, принципу розгляду 
справи судом другої інстанції в повному обсязі неза-
лежно від вимог скарги та осіб, які подали скаргу. 
З точку зору дії принципу диспозитивності йдеться 
про гарантоване право осіб, що беруть участь в 
справі, звернутись до суду другої інстанції за захис-
том прав і законних інтересів.

Є.В. Васьковський зазначав, що процесуальні 
права суду та його обов’язки полягають в тому, що 
суд не лише вправі вчинити певні дії при наявності 
зазначених в законі умов, але й зобов’язаний це зро-
бити. Тобто невикористання судом наданих йому 
повноважень є порушенням, оскільки законодавець, 
наділяючи ними суд, імперативно приписує йому 
використовувати ці повноваження в повному обсязі. 
Це означає, що правова норма, яка дає апеляційному 
суду право вийти за межі доводів апеляційної скарги 
у разі неправильного застосування норм матері-
ального права чи порушення норм процесуального 
права, будучи нормою уповноваженого характеру, 
передбачає обов’язок суду повною мірою реалізувати 
ці повноваження при наявності підстав до того. Тому 
реалізація цих повноважень залежить не від суддів-
ського розсуду, а від наявності обставин, які вимага-
ють виходу за межі апеляційної скарги [9, с. 45].

У деяких випадках закон безпосередньо 
зобов’язує суд вийти за межі апеляційної скарги. 
Так, згідно зі статтею 310 ЦПК України незалежно 
від доводів апеляційної скарги рішення суду пер-
шої інстанції підлягає скасуванню в апеляційному 
порядку із закриттям провадження у справі або зали-
шенням заяви без розгляду на підставах, визначених 
статтями 205 і 207 ЦПК України.

На підставі аналізу теоретичних та практичних 
аспектів щодо застосування положень про межі роз-
гляду справи судом апеляційної інстанції ми дійшли 
таких висновків.

Норма статті 303 ЦПК України «межі розгляду 
справи апеляційним судом» потребує значних змін 
та удосконалення.

Оскільки цивільне процесуальне законодавство не 
визначає конкретних випадків застосування частини 3 
статті 303 ЦПК України, як і не містить обов’язкових 
та факультативних підстав для скасування рішення, 
а лише покладається на так званий судовий розсуд 
(що найчастіше призводить до прийняття неспра-
ведливих рішень), ми, виходячи з аналізу практики 
застосування певних норм процесуального права, а 
особливо численних порушених цих норм у судах, 
пропонуємо свій перелік порушень норм процесу-
ального права, які можуть слугувати підставою для 
скасування рішення суду. Зауважимо, що запропоно-
ваний нами перелік не можна розглядати як вичерп-
ний. Враховуючи викладене, ми пропонуємо частину 
3 статті 303 ЦПК викласти в такій редакції: «Апе-
ляційний суд не обмежений доводами апеляційної 
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скарги, якщо під час розгляду справи буде встанов-
лено неправильне застосування норм матеріального 
права або порушення норм процесуального права 
(порушення таємниці нарадчої кімнати, необґрун-
тована відмова в задоволенні клопотання про відвід 
судді, про забезпечення позову, про витребування 
та забезпечення доказів, про направлення судових 

доручень іншому суду, порушення правил щодо меж 
розгляду справи (частина 1 статті 11 цього Кодексу), 
строків подання доказів (стаття 131 цього Кодексу), 
порушення порядку визначення судді для розгляду 
справи, встановленого частиною третьою статті 11-1 
цього Кодексу, тощо), які є обов’язковою підставою 
для скасування рішення».
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CREATE PROCEDURE IN UKRAINE COOPERATIVE ORGANIZATIONS: 
COMPARATIVE ANALYSIS

У статті обґрунтовано, що створення кооперативних організацій відбувається в нормативно-явочному порядку в два ета-
пи; розкрита правова сутність організаційного та формально-контрольного етапів створення кооперативних організацій; до-
ведено, що створення фінансових кооперативних організації має специфіку, яка обумовлена особливістю діяльності на ринку 
фінансових послуг.

Ключові слова: кооперативна організація, створення кооперативної організації, державна реєстрація кооперативної 
організації.

В статье обосновано, что создание кооперативных организаций происходит в нормативно-явочном порядке в два этапа; 
раскрыта правовая сущность организационного и формально-контрольного этапов создания кооперативных организаций; до-
казано, что создание кооперативных финансовых организаций имеет специфику, которая обусловлена особенностью деятель-
ности на рынке финансовых услуг.

Ключевые слова: кооперативная организация, создание кооперативной организации, государственная регистрация коо-
перативной организации.

The article substantiates that the creation of cooperative organizations is happening in the legal person in two stages, reveals the 
legal nature of organizational and formal control of all stages of creation of cooperative organizations; it is proved that the establishment 
of cooperative financial institutions is specific to the feature of the financial cooperative organizations in the financial services market. 

Key words: cooperative organization, establishment of cooperative organizations, registration of cooperative organizations.

Здійснення порівняльного аналізу порядку ство-
рення кооперативних організацій усіх типів є одним 
із етапів комплексного дослідження правового забез-
печення кооперації в Україні через призму науки 
господарського права та формування теоретичних 
положень і висновків щодо вдосконалення право-
вого регулювання кооперації з урахуванням сучас-
них умов розвитку економіки.

Питання створення окремих типів кооператив-
них організацій розглядалися в працях О. Вінник, 
С. Бабенка, С. Гелея, Я. Гончарук, І. Кучеренка, 
В. Семчика, Р. Пастушенко, В. Щербини та інших. 
Проте виникнення проблемних питань, пов’язаних 
зі створенням кооперативних організацій, вимагає їх 
комплексного вирішення та спонукає до подальших 
наукових досліджень у цьому напрямі.

На сьогодні в Україні відсутні комплексні дослі-
дження правового забезпечення системи кооперації 
через призму науки господарського права, що обу-
мовлює актуальність дослідження.

Метою статті є дослідження порядку створення 
кооперативних організацій усіх типів із застосуван-
ням порівняльного аналізу та напрацювання пропо-
зицій, спрямованих на вдосконалення чинного коо-
перативного законодавства, що регулює питання їх 
створення.

За визначенням Р. Мавліханової, в загальному 
розумінні термін «створення» включає в себе вре-
гульовані правом фактичні умови виникнення та 
легалізації юридичної особи у певному правовому 
статусі та організаційно-правовій формі; правове 
поняття створення включає ряд послідовних дій, які 
мають юридичне вираження та породжують правові 
наслідки: суб’єктивні права та обов’язки [1, с. 124].

За загальним правилом, визначеним статтею 56 
Господарського кодексу України (далі – ГК України) 
[2], господарська організація може бути створена за 
рішенням власника (власників) майна або уповнова-
женого ним органу, а у випадках, спеціально перед-
бачених законодавством, також за рішенням інших 
органів, організацій і фізичних осіб шляхом засну-
вання нової господарської організації, злиття, приєд-
нання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) 
господарської організації (господарських організа-
цій) з додержанням вимог законодавства.

В науковій літературі виділяють три способи 
створення суб’єкта господарювання: в розпо-
рядчому, дозвільному або нормативно-явочному 
порядку [3, с. 15].

Згідно зі статтями 73, 78 ГК України в розпоряд-
чому порядку утворюється компетентним органом 
державної влади на базі відокремленої частини дер-
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жавної власності, як правило, без поділу її на частки 
державне унітарне підприємство, що входить до 
сфери його управління, а за рішенням органу міс-
цевого самоврядування утворюється унітарне кому-
нальне підприємство, яке діє на базі відокремленої 
частини комунального майна.

Нормативно-явочний порядок створення суб’єкта 
господарювання передбачає ініціативу на його ство-
рення з боку засновників – суб’єктів приватного 
права.

Для створення окремих суб’єктів господарю-
вання потребується дозвіл органів господарського 
контролю. Так, з метою запобігання монополізації 
товарних ринків, зловживання монопольним (домі-
нуючим) становищем, обмеження конкуренції на 
органи Антимонопольного комітету України покла-
дається здійснення контролю за концентрацією 
суб’єктів господарювання. В цьому випадку органи 
Антимонопольного комітету України надають дозвіл 
на концентрацію у разі, якщо вона не приводить до 
монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції 
на всьому ринку чи в значній його частині [4].

У зв’язку з тим, що потреба в отриманні дозволу 
на створення окремих суб’єктів господарювання 
може виникнути як при створенні суб’єкта в розпо-
рядчому порядку, так і при створенні суб’єкта госпо-
дарювання в нормативно-явочному порядку, уявля-
ється, що отримання дозволу компетентного органу 
є факультативною (додатковою) умовою, а тому не 
може розглядатися як окремий і самостійний поря-
док створення суб’єкта господарювання.

Статтею 7 Закону України «Про кооперацію» 
[5] встановлено, що кооператив створюється його 
засновниками на добровільних засадах. Засновни-
ками кооперативу можуть бути громадяни України, 
іноземці та особи без громадянства, а також юри-
дичні особи України та іноземних держав, які беруть 
участь у діяльності кооперативів через своїх пред-
ставників.

Рішення про створення кооперативу приймається 
його установчими зборами. Рішення установчих 
зборів оформляється протоколом, який підписують 
голова та секретар зборів. Мінімальна кількість чле-
нів кооперативу становить три особи. При створенні 
кооперативу складається список членів та асоційова-
них членів кооперативу, який затверджується загаль-
ними зборами.

За своєю правовою природою рішення про ство-
рення кооперативної організації є установчим дого-
вором, який опосередковує волевиявлення засно-
вників на створення кооперативної організації як 
суб’єкта господарського права. Його особливість 
полягає в тому, що він втрачає свою юридичну силу 
з моменту завершення процедури створення коопе-
ративної організації у зв’язку з повним виконанням 
засновниками кооперативної організації своєї мети 
зі створення суб’єкта господарювання. На цій стадії 
створення кооперативної організації визначається 
її тип, основні положення статуту, зокрема мета та 
предмет діяльності, порядок формування майна, 
врегулювання членських відносин, порядок форму-

вання органів управління та визначення їх компетен-
ції, порядок припинення кооперативної організації.

Як зазначає професор В. Кравчук, ініціативне 
волевиявлення засновників зі створення суб’єкта 
господарювання є правочином, що потребує його 
відповідної фіксації [6, с. 188].

Вказана позиція є слушною, оскільки до моменту 
створення кооперативної організації як юридичної 
особи між її засновниками існують лише цивільно-
правові відносини, спрямовані на створення нового 
суб’єкта права, які потребують юридичного оформ-
лення шляхом укладення договору про створення 
кооперативної організації.

Основним локальним нормативним актом, що 
визначає межі правосуб’єктності кооперативної 
організації, а також засади організації внутрішньо-
кооперативних відносин, є статут.

Аналіз кооперативного законодавства України  
[5; 7; 8; 9] дає змогу виділити такі ознаки статуту 
кооперативної організації:

1) статут є багатостороннім корпоративним 
договором, укладеним засновниками кооперативної 
організації, форма та зміст якого повинні відпові-
дати закону;

2) на підставі статуту виникають взаємні права і 
обов’язки між засновниками, а в подальшому – між 
всіма членами кооперативної організації та коопера-
тивною організацією, а також між самими членами 
кооперативної організації, які носять корпоративний 
характер;

3) статут як багатосторонній договір може бути 
змінений рішенням загальних зборів членів коопе-
ративної організації; для внесення змін до статуту 
достатньо, щоб за це рішення проголосувала квалі-
фікована більшість членів загальних зборів, а не всі 
члени кооперативної організації, на відміну від того, 
як вносяться зміни до звичайних господарських 
договорів;

4) на статут кооперативної організації розповсю-
джуються положення статей 203, 215 Цивільного 
кодексу України, які визначають загальні вимоги, 
додержання яких є необхідним для чинності право-
чину, та підстави недійсності правочину. У зв’язку з 
цим законність статуту може бути перевірена в судо-
вому порядку.

Закони України «Про споживчу кооперацію» та 
«Про сільськогосподарську кооперацію» не визнача-
ють особливості створення споживчих та сільськогос-
подарських кооперативів, що дає підстави для висно-
вку про те, що їх порядок утворення є однаковим.

Певна відмінність простежується в створенні 
виробничого кооперативу, який може бути заснова-
ний лише фізичними особами (стаття 97 ГК).

Враховуючи те, що Закон України «Про сіль-
ськогосподарську кооперацію» визначає правові, 
організаційні, економічні та соціальні умови діяль-
ності усіх типів кооперативів, що діють у сільському 
господарстві (виробничих і обслуговуючих), а ГК є 
спеціальним нормативним актом, що регулює пра-
вові основи діяльності лише виробничих коопера-
тивів, вважаємо, що необхідно узгодити положення 
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цього Закону в частині порядку створення виробни-
чих сільськогосподарських кооперативів з положен-
нями ГК України шляхом викладення частини дру-
гої статті 5 Закону в такій редакції: «Засновниками 
обслуговуючого кооперативу можуть бути грома-
дяни України, іноземці та особи без громадянства, 
а також юридичні особи, зареєстровані в Україні. 
Засновниками виробничого сільськогосподарського 
кооперативу можуть бути лише фізичні особи, неза-
лежно від їх громадянства».

Визначення кредитної спілки як неприбуткової 
організації, заснованої на кооперативних засадах 
з метою задоволення потреб її членів у взаємному 
кредитуванні та наданні фінансових послуг за раху-
нок об’єднаних грошових внесків членів кредитної 
спілки, обумовлює певні особливості її створення. 
Так, згідно з положеннями статей 6, 7 Закону України 
«Про кредитні спілки» кредитна спілка створюється 
на підставі рішення установчих зборів; чисельність 
засновників (членів) кредитної спілки не може бути 
менше ніж 50 осіб, які можуть бути членами кредит-
ної спілки та об’єднаними хоча б за однією з таких 
ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або 
належать до однієї професійної спілки, об’єднання 
професійних спілок, іншої громадської чи релігійної 
організації або проживають в одному селі, селищі, 
місті, районі, області.

Рішення про створення кредитної спілки оформ-
ляється протоколом установчих зборів, який підпи-
сують голова та секретар зборів. Невід’ємною час-
тиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в 
установчих зборах (список засновників).

Установчі збори затверджують статут кредитної 
спілки, обирають її органи управління, уповнова-
жують осіб для проведення державної реєстрації, 
вирішують інші питання, пов’язані зі створенням 
кредитної спілки.

Відмінностями у створенні кредитної спілки від 
кооперативу будь-якого типу (виробничого, обслуго-
вуючого або споживчого) є підвищенні вимоги щодо 
мінімальної чисельності її засновників (членів), яка 
не може бути меншою ніж 50 осіб, та запровадження 
до осіб, які бажають бути членами кредитної спілки, 
додаткових вимог соціального характеру: спільне 
місце роботи чи навчання або належність членів кре-
дитної спілки до однієї профспілки (чи об’єднання 
професійних спілок), іншої громадської чи релігій-
ної організації або їх проживання в одному селі, 
селищі, місті, районі, області.

Запровадження таких вимог є цілком виправда-
ним, оскільки сприяє кращому виконанню членами 
кредитної спілки своїх обов’язків з повернення кре-
дитних коштів, оскільки, крім зобов’язальних від-
носин, які виникають на підставі договору позики і 
носять суто формальний характер, у членів кредит-
ної спілки, які користуються коштами інших членів 
спілки, з’являються моральні зобов’язання перед 
своїми товаришами з належного виконання взятих 
на себе цивільно-правових обов’язків.

Порівняльний аналіз законодавства, що регу-
лює порядок створення кредитної спілки, а саме ГК 

України і Закону України «Про кредитні спілки», 
свідчить про наявність в ньому певних неузгодже-
ностей, які підлягають усуненню.

Так, відповідно до частини першої статті 1 
Закону України «Про кредитні спілки» кредитна 
спілка засновується фізичними особами, професій-
ними спілками та їх об’єднаннями. Водночас згідно 
з частиною другою статті 130 ГК України кредитна 
спілка може бути заснована лише громадянами.

Виходячи з того, що цілями створення кредитної 
спілки є задоволення потреб її членів у взаємному 
кредитуванні та існування в Україні системи банків-
ських установ різної форми власності, які здійсню-
ють кредитування усіх видів суб’єктів правовідно-
син, вважаємо доцільним залишити за кредитною 
спілкою лише функцію задоволення потреб у вза-
ємному кредитуванні її членів – громадян України, 
що в повній мірі відповідає головному призначенню 
кредитної спілки як неприбуткової організації, ство-
реної на кооперативних засадах. Для цього з час-
тини першої статті 1 Закону України «Про кредитні 
спілки» після слів «заснована фізичними особами» 
підлягає виключенню частина речення «професій-
ними спілками, їх об’єднаннями».

Порядок створення кооперативного банку перед-
бачений Законом України «Про банки і банківську 
діяльність», а законодавство про кооперацію поши-
рюється на кооперативні банки лише в тій частині, 
що не суперечить цьому Закону.

Мінімальна кількість учасників місцевого 
(у межах області) кооперативного банку має бути не 
менше 50 осіб. У разі зменшення кількості учасників 
і неспроможності кооперативного банку протягом 
одного року збільшити їх кількість до мінімальної 
необхідної кількості діяльність такого банку припи-
няється шляхом зміни організаційно-правової форми 
або ліквідації [10].

Учасниками кооперативного банку можуть бути 
юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, 
а також держава в особі Кабінету Міністрів України 
або уповноважених ним органів. Засновниками коо-
перативного банку та власниками істотної участі в 
банку не можуть бути інститути спільного інвесту-
вання.

Учасниками центрального кооперативного банку 
є місцеві кооперативні банки. До функцій централь-
ного кооперативного банку, крім передбачених цим 
Законом, належать централізація та перерозподіл 
ресурсів, акумульованих місцевими кооперативними 
банками, а також здійснення контролю за діяльністю 
кооперативних банків регіонального рівня [10].

Кооперативний банк діє на підставі статуту, який 
затверджується його учасниками.

Таким чином, на першому етапі створення коо-
перативної організації (організаційний етап) від-
бувається добровільне волевиявлення засновників 
на створення кооперативної організації як суб’єкта 
господарювання, яке юридично фіксується ухвален-
ням установчими зборами відповідного рішення. 
Рішення установчих зборів оформлюється протоко-
лом, який підписують голова та секретар зборів. Цей 
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етап завершується затвердженням установчими збо-
рами статуту кооперативної організації.

На другому етапі створення кооперативної орга-
нізації відбувається перевірка посадовою особою 
органу державної влади правильності складання 
засновниками установчих документів, дотримання 
ними вимог законодавства при створенні коопера-
тивної організації та його державна реєстрація як 
юридичної особи. Вказані дії носять формально-
контрольний характер.

Відносини, які виникають у сфері державної 
реєстрації кооперативних організацій, врегульовані 
Законом України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [11].

Державна реєстрація кооперативної організації – 
це офіційне визнання державою факту її створення 
як юридичної особи. Державна реєстрація здійсню-
ється шляхом внесення відповідних записів до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб – підприємців.

Другий етап створення кооперативної організації 
(формально-контрольний) закінчується внесенням 
державним реєстратором відповідного запису про 
реєстрацію до Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців.

Із закінченням другого етапу створення коо-
перативна організація набуває необхідний обсяг 
правосуб’єктності і стає повноправним учасником 
господарських правовідносин.

При створенні кредитної спілки законодавство 
України встановлює додатковий (факультативний) 
етап її легалізації. Так, статтею 8 Закону України 
«Про кредитні спілки» встановлено, що кредитна 
спілка повинна пройти процедуру державної реє-
страції національною комісією, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг.

Державна реєстрація кредитних спілок здійсню-
ється шляхом внесення відповідного запису до дер-
жавного реєстру фінансових установ. Підтверджен-
ням здійснення державної реєстрації є свідоцтво, яке 
видається кредитній спілці національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг.

Створення кооперативних об’єднань будь-якого 
рівня здійснюється за рішенням установчих зборів 
(конференції, з’їзду) уповноважених представни-

ків кооперативів та/або кооперативних об’єднань 
нижчого рівня. Установчі збори (конференція, з’їзд) 
ухвалюють установчий договір, затверджують ста-
тут та обирають органи управління кооперативного 
об’єднання. Кооперативне об’єднання набуває ста-
тусу юридичної особи з моменту державної реєстра-
ції, яка здійснюється в порядку, передбаченому Зако-
ном України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців» [5].

Кредитні спілки мають право створювати на 
добровільних засадах місцеві та всеукраїнські 
асоціації, метою яких є надання взаємодопомоги 
та захисту спільних інтересів кредитних спілок. 
Рішення про створення асоціації кредитних спі-
лок приймає установча конференція представни-
ків кредитних спілок. Асоціація кредитних спі-
лок діє на підставі статуту, який затверджується 
рішенням конференції представників кредитних 
спілок. Асоціація кредитних спілок набуває ста-
тусу юридичної особи з моменту її державної 
реєстрації [9].

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, 
що створення кооперативної організації будь 
якого типу здійснюється в нормативно-явочному 
порядку в два етапи. На першому етапі (організа-
ційному) засновниками ухвалюється рішення про 
створення кооперативної організації, визначається 
її тип, розробляється і затверджується статут, який 
є основним локальним актом, що визначає напрями 
діяльності кооперативної організації. На другому 
етапі (формально-контрольному) відбувається 
перевірка правильності складання засновниками 
установчих документів, дотримання ними вимог 
законодавства при створенні кооперативної орга-
нізації та його державна реєстрація як юридичної 
особи шляхом внесення відповідного запису до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців.

Кооперативна організація набуває статус суб’єкта 
господарювання з моменту внесення запису про її 
державну реєстрацію до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

В разі створення кредитної спілки застосовується 
додаткова процедура державної реєстрації національ-
ною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг, що обумовлено осо-
бливостями діяльності на ринку фінансових послуг.
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Останнім часом особливої актуальності набу-
вають теоретичні та практичні розробки щодо осо-
бливостей правового регулювання розміщення 
зовнішньої реклами на земельних ділянках, оскільки 
в сучасних умовах важливе значення мають усі 
питання, пов’язані з правом землекористування. Крім 
того, сьогодні питання щодо використання земель-
них ділянок під розміщення зовнішньої реклами вба-
чається актуальним для дослідження, оскільки воно 
в юридичній літературі майже не висвітлювалося. 
Тому, безумовно, пріоритетним завданням є аналіз 
цієї проблеми з урахуванням норм чинного законо-
давства. У зв’язку з цим актуальними вбачаються 
особливості правового регулювання розміщення 
зовнішньої реклами на земельних ділянках.

У нормативних актах, які регулюють правила роз-
міщення зовнішньої реклами на земельних ділянках 
територій міст та інших населених пунктів, прак-
тично відсутні норми, стандарти, за якими державні 
органи надають дозвіл на розміщення зовнішньої 
реклами на земельних ділянках. Порядок розміщення 
зовнішньої реклами введений з метою запобігання 
травматизму серед населення міста, внаслідок пору-
шення вимог техніки безпеки щодо розташування та 
експлуатації рекламних засобів розповсюджувачами 
засобів (об’єктів) зовнішньої реклами; запобігання 
встановленню засобів (об’єктів) зовнішньої реклами 
не відповідно до отриманої дозвільної документа-
ції; запобігання встановленню засобів (об’єктів) 
зовнішньої реклами з порушеннями естетичних і 
ергономічних вимог до рекламних засобів, визна-

чених порядком розміщення зовнішньої реклами на 
земельних ділянках. Вищезазначене й свідчить про 
актуальність дослідження особливостей правового 
регулювання розміщення зовнішньої реклами на 
земельних ділянках. 

Питанню використання земель в Україні в сучас-
ній юридичній літературі приділяється значна 
увага. Зокрема, варто виділити праці Н.І. Титової, 
О.О. Погрібного, Ю.С. Шемшученка, П.Ф. Кули-
нича, В.Л. Мунтяна, В.І. Семчика, В.І. Андрейцева 
та ін. Однак, незважаючи на вагомий внесок у зазна-
чену проблему, вивчення питань щодо викорис-
тання земельних ділянок під розміщення зовнішньої 
реклами залишається відкритим для дискусій, що й 
зумовлює актуальність дослідження в цьому напрямі 
з метою вдосконалення належного регулювання роз-
міщення зовнішньої реклами як однієї з форм земле-
користування.

Метою статті є з’ясування особливостей право-
вого регулювання розміщення зовнішньої реклами 
на земельних ділянках.

Для досягнення мети передбачається таке: висвіт-
лити основні підходи до правового регулювання роз-
міщення зовнішньої реклами на земельних ділянках; 
вивчити й проаналізувати нормативну базу, яка регу-
лює розміщення зовнішньої реклами на земельних 
ділянках.

Передусім варто розпочати з того, що питання 
реклами як такої більше розглядається в контексті 
інтелектуальної власності, інформаційного, цивіль-
ного та підприємницького права, але лише як об’єкт 
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інтелектуальної власності. Зокрема, О.А. Підопригора 
та О.Д. Святоцький досліджують рекламу як об’єкт 
захисту від недобросовісної конкуренції, непомірне 
використання чужих рекламних матеріалів [1, с. 183]. 
Отже, питанню використання земель в Україні в 
сучасній юридичній літературі приділяється значна 
увага. Однак дослідження питань щодо викорис-
тання земельних ділянок під розміщення зовнішньої 
реклами залишається вивченим доволі поверхово.  
У зв’язку з цим актуалізується аналіз цього питання з 
урахуванням норм чинного законодавства. 

Правовою основою регулювання розміщення 
зовнішньої реклами на земельних ділянках є Кон-
ституція України від 28 червня 1996 р. [2], Земель-
ний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. [3], Закон 
України «Про рекламу» від 03 липня1996 р. [4], 
Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» від 17 лютого 2011 р. [5], Закон України 
«Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 
2005 р. [6], Закон України «Про захист прав спожи-
вачів» від 12 травня 1991 р. [7], Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» [8], Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Типових правил розміщення зовнішньої реклами» 
від 29 грудня 2003 р. [9] тощо.

Так, ст. 1 Земельного кодексу України визначає, 
що земля є основним національним багатством, при 
цьому відтворюючи положення ст. 14 Конституції 
України про роль землі як основного національ-
ного багатства. Виходячи із цього формулювання, 
можемо зробити висновок про специфічність землі 
як об’єкта, що й зумовлює потребу в особливій її 
охороні та правовому регулюванні саме як націо-
нального багатства. 

Можна вважати, що вже саме законодавче закрі-
плення земельних прав і обов’язків землевласників 
і землекористувачів є реалізацією однієї з форм охо-
рони земель. Адже, диференціюючи правові режими 
різних категорій земель, особливості земельної 
правосуб’єктності власників земельних ділянок і 
землекористувачів, а також права та обов’язки всіх 
учасників земельних правовідносин, держава тим 
самим реалізує політику охорони земель.

Земельний кодекс (далі – ЗК) України визначає, 
що суб’єктами права власності на землю є грома-
дяни та юридичні особи – на землі приватної влас-
ності, територіальні громади – на землі комунальної 
власності, держава – на землі державної власності 
(ст. 80 ЗК України) [3].

Основною правовою формою використання 
земель в Україні є реалізація права власності на 
землю, яке виступає у формі державної, комуналь-
ної та приватної власності. Проте поряд із правом 
власності на землю чинне земельне та цивільне зако-
нодавство передбачає й право землекористування, 
яке може здійснюватися особами, що не є власни-
ками земельних ділянок. Саме таку форму реалізації 
права на землю й використовують для розміщення 
зовнішньої реклами [10]. 

Загалом, відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про рекламу», зовнішня реклама визначається як 

реклама, що розміщується на спеціальних тимчасо-
вих і стаціонарних конструкціях, розташованих на 
відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверх-
нях будинків, споруд, на елементах вуличного облад-
нання, над проїжджою частиною вулиць і доріг [4]. 
Тобто, це реклама на відкритій місцевості із застосу-
ванням спеціальних засобів (штендерів, щитів, пере-
тяжок тощо) [11].

Аналізуючи поняття зовнішньої реклами, варто 
звернути увагу на термін «рекламна поверхня». Так, 
рекламна поверхня (інакше – місце розташування 
рекламного засобу) – це площа зовнішньої поверхні 
будинку, споруди, елемента вуличного обладнання 
або відведеної території на відкритій місцевості в 
межах населеного пункту, що надається розповсю-
джувачу зовнішньої реклами в тимчасове користу-
вання власником або уповноваженим ним органом 
(особою) [4].

Засоби зовнішньої реклами відрізняються вели-
кою різноманітністю, тому рекламне повідомлення, 
яке рекламодавець має намір донести до цільової 
аудиторії, може бути представлено різним чином. 
Існує чимало різновидів рекламних носіїв і їхніх 
форматів, причому разом із розвитком новітніх тех-
нологій їхня кількість постійно зростає.

Але здебільшого розміщення зовнішньої реклами 
здійснюється на землях, які належать до земель кому-
нальної чи державної власності. Так, ст. 12 ЗК України 
визначає, що право розпорядження землями територі-
альних громад належить органам державної влади та 
місцевого самоврядування, які в межах своїх повно-
важень передають землі у власність або користування. 

Розміщення зовнішньої реклами в населених 
пунктах здійснюється на підставі дозволів, виданих 
виконавчими органами місцевого самоврядування в 
порядку, встановленому тими ж органами на підставі 
Типових правил розміщення зовнішньої реклами 
(далі – Типові правила), затверджених Постано-
вою Кабінетом Міністрів України від 29 грудня 
2003 р. № 2067. Так, згідно з п. 3 Типових правил, 
зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів 
і в порядку, встановленому виконавчими органами 
сільських, селищних, міських рад. Пунктом 9 цих 
Правил передбачено вичерпний перелік документів, 
на підставі яких видається дозвіл про розміщення 
зовнішньої реклами. У цьому переліку відсутні 
вимоги про надання розповсюджувачами зовнішньої 
реклами документів, які б підтверджували право 
власності або користування земельною ділянкою, 
на якій планується розмістити зовнішню рекламу, 
що може стати причиною самовільного захоплення 
земельних ділянок під розміщення конструкцій для 
зовнішньої реклами [9].

Крім того, для розміщення зовнішньої реклами 
необхідно отримати не лише дозвіл відповідного 
органу місцевого самоврядування, а в разі розмі-
щення реклами на будинках і спорудах також дозвіл 
зазначених осіб, що здійснюється на підставі дого-
вору з власником чи уповноваженою ним особою, 
де визначаються розмір і порядок унесення плати за 
розповсюдження реклами [12, с. 622]. 
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Як свідчить аналіз, ринок зовнішньої реклами, 
зважаючи на його специфіку, потребує особливої 
уваги щодо регулювання. Так, розміщення зовніш-
ньої реклами в місті контролюється не лише загаль-
нодержавними Законами України «Про рекламу» 
та «Про інформацію», а й окремими постановами 
регіональних і муніципальних органів влади, таких 
як управління з питань реклами тощо. Станом на 
сьогодні з ініціативи Асоціації зовнішньої реклами 
України й при підтримці незалежних контролюю-
чих структур та органів місцевої влади провадяться 
реформи у сфері регулювання зовнішньої реклами: 
пропонуються зміни до чинного Закону України 
«Про рекламу» і зміни до Типових правил [13].

Отже, для користування земельною ділянкою під 
зовнішню рекламу необхідні не лише рішення орга-
нів державної влади чи місцевого самоврядування 
про виділення земельної ділянки для розміщення 
зовнішньої реклами, а й укладення договору оренди 
цієї земельної ділянки з її власником із обов’язковим 
визначенням розміру орендної плати як однієї з 
істотних умов договору. Адже ст. 1 Закону Укра-
їни «Про оренду землі» і ст. 93 ЗК України визна-
чають оренду землі як «засноване на договорі стро-
кове платне володіння і користування земельною 
ділянкою, необхідною орендареві для провадження 
підприємницької та іншої діяльності». Основним 
документом, який регулює відносини між орендо-
давцем земельної ділянки й орендарем, є договір 
оренди земельної ділянки. З огляду на специфіку 
користування земельними ділянками під розміщення 

зовнішньої реклами та особливості об’єкта цих від-
носин договори оренди можуть відіграти провідну 
роль у врегулюванні порушень прав власників 
земельних ділянок і, як слушно зазначає Н.В. Ільків, 
ураховувати певні специфічні особливості цих від-
носин [14, с. 138]. Це, у свою чергу, дає право орга-
нам виконавчої влади звертатись до суду із заявою 
про притягнення до адміністративної відповідаль-
ності осіб, які самовільно без певного дозволу вста-
новлюють зовнішню рекламу. А власники земельних 
ділянок, із якими не було укладено договору оренди 
й земельну ділянку яких використовують для роз-
міщення зовнішньої реклами, мають право зверну-
тись до суду із заявою про притягненням винних не 
тільки до адміністративної, а й до цивільно-правової 
відповідальності.

Отже, в сучасних умовах інформаційного про-
стору зовнішня реклама є невід’ємною частиною 
комунікативної системи суспільства й соціально-
культурного середовища. Зовнішня реклама є ката-
лізатором економічного зростання, відображає 
соціально-економічну та комерційну активність 
сучасних міст. Однак сьогодні виникають проблемні 
питання, що пов’язані передусім із недостатнім і 
недосконалим правовим регулюванням особливос-
тей розміщення зовнішньої реклами на земельних 
ділянках. Нами було проаналізовано певні закони, 
постанови, типові правила, підручники та окремі 
наукові публікації, в яких розкривається поняття, 
правова природа й сутність розміщення зовнішньої 
реклами на земельних ділянках.
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PROSPECTS OF ACCUMULATION PENSION SYSTEM AT THE PRESENT STAGE

У статті досліджені перспективи розвитку накопичувального пенсійного страхування, проаналізовані заходи щодо зміц-
нення накопичувального механізму пенсійної системи на новому етапі соціально-економічних перетворень в Україні.

Ключові слова: накопичувальне страхування, пенсійна система, соціальна політика, інвестування, пенсійні накопичення.

В статье исследованы перспективы развития накопительного пенсионного страхования, проанализированы меры по 
укреплению накопительного механизма пенсионной системы на современном этапе социально-экономических преоб-
разований в Украине.

Ключевые слова: накопительное страхование, пенсионная система, социальная политика, инвестирование, пенсионные 
накопления.

In the article investigated the prospects for development of the funded pension insurance, analyzed measures to enhance 
accumulating mechanism of the pension system at the present stage of socio-economic transformation in Ukraine.

Key words: accumulative insurance, pension system, social policy, investment, pension accumulations.

Стратегічною метою розвитку накопичувального 
механізму пенсійної системи є підвищення рівня 
матеріального забезпечення громадян у старості за 
рахунок сформованих на їх користь добровільних та 
обов’язкових накопичень.

Основними завданнями розвитку накопичуваль-
ної складової пенсійної системи є підвищення рівня 
пенсійного забезпечення громадян за рахунок сфор-
мованих на їх користь пенсійних накопичень, ство-
рення умов для формування пенсійних накопичень 
громадян в необхідному обсязі та сталого зростання 
пенсійних накопичень за рахунок стабільного та 
ефективного функціонування Накопичувального 
пенсійного фонду.

Для досягнення цілей і завдань розвитку накопи-
чувального страхування пенсійної системи необхідно 
постійно досліджувати заходи щодо зміцнення накопи-
чувального механізму пенсійної системи на кожному 
етапі соціально-економічних перетворень в Україні.

Актуальність статті зумовлена необхідністю 
вивчення та аналізу проблем теорії та правового 
регулювання соціально-забезпечувальних відно-
син на шляху реформування національної системи 
пенсійного страхування та запровадження накопи-
чувальної системи і створення Накопичувального 
пенсійного фонду на сучасному етапі життя країни. 
Насамперед вона пояснюється об’єктивними факто-
рами, серед яких слід назвати необхідність удоско-
налення запровадження накопичувального страху-
вання, зміст та забезпечення гарантій прав суб’єктів 
загальнообов’язкового державного накопичуваль-
ного страхування.

Тому метою статті є аналіз ключових проблем та 
заходів реформування і розвитку пенсійної системи, 
запровадження накопичувальної системи в контексті 
сучасних соціально-економічних реформ в Україні.

Проблеми соціального забезпечення, в тому числі 
пенсійного страхування, останнім часом активно 
досліджували вітчизняні науковці, а саме М.Д. Бойко, 
В.Я. Бурак, В.Й. Плиса, С.М. Синчук, І.М. Сирота, 
І.С. Ярошенко, С.М. Прилипко. У працях цих вчених 
розкрито і зарубіжний досвід здійснення соціальної 
політики, і правові основи соціального страхування, 
виявлено проблеми реформування соціальних поза-
бюджетних фондів, розвиток пенсійного страху-
вання в Україні. Проте чимало аспектів подальшого 
розвитку пенсійної системи в Україні залишаються 
невирішеними або дискусійними.

Незважаючи на прийняті заходи щодо законо-
давчого реформування пенсійної системи 8 липня 
2011 року [1], прогнозоване перетворення наявної 
системи пенсійного забезпечення в трирівневу стра-
хову пенсійну систему, що б гарантувала громадя-
нам України пенсії, адекватні їхній праці, та забез-
печувала збалансованість економічних і соціальних 
інтересів у державі, поки що залишаються нереалі-
зованими і недосконалими.

Ці фактори підсилюють незбалансованість солі-
дарної системи, стримують впровадження накопичу-
вальної системи пенсійного страхування й негативно 
впливають на розвиток недержавного пенсійного 
забезпечення.

Необхідність удосконалення правового регу-
лювання відносин соціального забезпечення в 
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сучасних реаліях та формування накопичувальної 
системи соціального забезпечення, незважаючи 
на складну політичну та економічну ситуацію в 
країні, визнані Верховною Радою як пріоритетні 
і закріплені постановою про програму діяльності 
уряду на найближчі роки.

Так, відповідно до Програми діяльності Кабі-
нету Міністрів України від 11 грудня 2014 року 
№ 26-VIII основними цілями діяльності Кабміну є 
нова соціальна політика, яка передбачає такі зміни 
в соціальній сфері:

– створення справедливої соціальної системи 
пенсійного забезпечення, скасування спеціаль-
них пенсій шляхом розроблення та сприяння при-
йняттю Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про пенсійне забезпечення»», 
перехід на єдиний принцип нарахування пенсій 
(перше півріччя 2015 року);

– продовження оподаткування високих пенсій;
– розвиток недержавного пенсійного страху-

вання, запровадження накопичувальної системи 
пенсійного страхування шляхом розроблення та 
сприяння прийняттю у новій редакції Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» (перше півріччя 2015 року), ліквідація 
неефективних пільг, перехід до адресності та моне-
тизації пільг;

– об’єднання фондів державного соціального 
страхування та забезпечення прозорості їх діяльності 
шляхом розроблення та сприяння прийняттю у новій 
редакції Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку з тимча-
совою втратою працездатності та витратами, зумов-
леними похованням»;

– скорочення видатків на адміністрування фон-
дів на 600 млн. гривень;

– реформування трудового законодавства, а 
також розроблення та сприяння прийняттю Трудо-
вого кодексу України;

– соціальний захист, працевлаштування та реін-
теграція внутрішньо переміщених осіб [2].

Якщо життєздатність пенсійної реформи най-
ближчим часом не буде підтверджена, це вплине на 
строки введення загальнообов’язкової накопичу-
вальної системи, відкладе важливе збільшення пен-
сійних доходів громадян на більш пізній строк, ство-
рить додаткові проблеми для державного бюджету й 
Пенсійного фонду України, при цьому інвестування 
пенсійних засобів в економіку й розвиток фінансо-
вих ринків взагалі розтягнеться на невизначений час.

Для вирішення завдань розвитку накопичуваль-
ного рівня пенсійної системи і формування механіз-
мів досягнення цільових орієнтирів, а також меха-
нізмів сталого зростання пенсійних накопичень, 
що формуються на користь громадян, пропонується 
такий комплекс заходів щодо функціонування нако-
пичувального компонента пенсійної системи:

1) збереження протягом перехідного періоду 
можливості застрахованим особам, які обрали 
накопичувальний пенсійний фонд, перейти до Пен-
сійного фонду при призначенні пенсії; припинення 

можливості формування пенсійних накопичень в 
Пенсійному фонді після закінчення перехідного 
періоду;

2) покладення на роботодавця обов’язку вибору 
накопичувального пенсійного фонду, якщо праців-
ник не зробив вибору самостійно, а також розподіл 
застрахованих осіб між накопичувальними пенсій-
ними фондами уповноваженим державним органом 
за встановленими критеріями [3];

3) підвищення ефективності інвестування коштів 
пенсійних накопичень шляхом введення в обов’язки 
накопичувальних пенсійних фондів пропонувати 
застрахованим особам інвестиційний портфель з 
консервативною стратегією. Додатково можуть про-
понуватися і більш ризиковані стратегії (портфелі). 
При цьому пенсійні накопичення застрахованих 
осіб, які досягли передпенсійного віку, повинні пере-
водитися в консервативний інвестиційний портфель.

Також важливим є впровадження методів вимі-
рювання результатів інвестування щодо ринкових 
індикаторів і спеціальних індексних індикаторів 
(бенчмарків) та включення в типові договори дові-
рчого управління пенсійними накопиченнями норм, 
що погоджують розмір винагороди керуючої компа-
нії з ефективністю інвестування ними коштів пенсій-
них накопичень;

4) перехід до використання міжнародних стандар-
тів представлення результатів інвестування (GIPS) у 
звітності про результати інвестування, в тому числі 
публічно. Це положення має поширюватися і на пред-
ставлення результатів інвестування накопичуваль-
ними пенсійними фондами в разі самостійного інвес-
тування ними пенсійних накопичень [4];

5) організація системи ризик-менеджменту в 
накопичувальних пенсійних фондах і керуючих ком-
паніях з урахуванням міжнародного досвіду, а саме:

– застосування міжнародних стандартів 
актуарного оцінювання, внесення в найближ-
чій перспективі першочергових змін в практику 
інвестування пенсійних накопичень, включаючи 
лібералізацію наявних обмежень при інвестуванні 
пенсійних накопичень шляхом реалізації єди-
ного підходу до інвестування пенсійних накопи-
чень і пенсійних резервів та розширення переліку 
інструментів, доступних для інвестування пен-
сійних накопичень за рахунок зарубіжного інвес-
тування (в суверенні облігації іноземних держав, 
облігації іноземних комерційних організацій, акції 
іноземних акціонерних товариств, акції інвести-
ційних (взаємних) фондів); вкладень в паї інвести-
ційних фондів; інвестицій в розрахункові товарні 
ф’ючерси, включаючи золото, через пайові інвес-
тиційні фонди; інвестицій в нерухомість (через паї 
закритих пайових інвестиційних фондів нерухо-
мості);

– надання накопичувальним пенсійним фон-
дам права частково самостійно інвестувати пенсійні 
накопичення, наприклад, в депозити;

– забезпечення можливості передавати пенсійні 
накопичення між інвестиційними портфелями не 
тільки в грошовій формі, а й у формі цінних паперів;
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– введення диференційованих правил обліку для 
коротко- і довгострокових вкладень, які дають змогу 
подовжити тимчасові горизонти інвестування [1];

6) забезпечення збереження пенсійних нако-
пичень шляхом розвитку механізмів компенсації 
можливих втрат, що передбачає формування багато-
рівневого механізму компенсації ринкових ризиків 
інвестування, що забезпечує виконання зобов’язань 
перед застрахованими особами з виплати накопичу-
вальної пенсії з накопичувальних пенсійних фондів, 
який включає такі рівні:

– страхові резерви накопичувальних пенсійних 
фондів з обов’язкового накопичувального пенсій-
ного страхування;

– кошти добровільних компенсаційних фондів 
накопичувальних пенсійних фондів, керуючих ком-
паній (використовуються при нестачі коштів у пер-
шому рівні);

– кошти страхового фонду, створеного за раху-
нок відрахувань від обов’язкових страхових внесків 
на накопичувальну пенсію та додаткових страхових 
внесків в рамках програми державної підтримки 
формування пенсійних накопичень або за рахунок 
відрахувань від інвестиційного доходу (використо-
вуються при нестачі коштів у першому і другому 
рівнях);

– кошти державного бюджету (залучаються при 
нестачі коштів для компенсації в 1–3 рівнях) для 
реалізації принципів збереження і прибутковості 
при інвестуванні пенсійних накопичень на момент 
призначення застрахованій особі накопичувальної 
пенсії; можливість отримання негативних фінансо-
вих результатів в короткостроковому періоді, якщо 
вони виникли під впливом ринкового ризику (такого 
роду збитки не підлягають компенсації застрахова-
ній особі до призначення накопичувальної пенсії);

– визначення обсягу компенсації як різниці між 
обсягом гарантованих пенсійних прав та фактичною 
величиною пенсійних накопичень на дату призна-
чення пенсії, якщо ця різниця є негативною, а також 
збереження відповідальності власним майном нако-
пичувальних пенсійних фондів, компаній, що управ-
ляють у зв’язку зі збитком, нанесеним їх недобро-
совісними діями [5].

Таким чином, для успішного завершення рефор-
мування пенсійної системи необхідно створити ста-
більне політичне, економічне й регулятивне серед-
овище в країні та покращити макроекономічні 
показники, а також потрібна модернізація держав-
ного контролю та подальше удосконалення норма-
тивно-правового регулювання розвитку накопичу-
вального пенсійного страхування.
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У статті здійснений аналіз вітчизняного законодавства стосовно врегулювання права особи на свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання. Досліджуються підстави для обмеження зазначеного права. Розглядаються правові аспекти 
заміни в Україні прописки фізичних осіб реєстрацією їх місця проживання.
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В статье анализируется отечественное законодательство относительно урегулирования права человека на свободу перед-
вижения и свободный выбор места проживания. Исследуются основания для ограничения указанного права. Рассматривают-
ся правовые аспекты замены прописки физических лиц регистрацией их места проживания.

Ключевые слова: регистрация, прописка, свобода передвижения, свободный выбор места проживания, электронное 
управление.

In the article analyzed the domestic legislation on the settlement of the human right to freedom of movement and free choice 
of place of residence. Viewed the rounds for restricting this right. Investigated the legal aspects of the replacement residence of 
individuals registering their residence.

Key words: registration, residence, freedom of movement, free choice of residence, e-governance.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Одним з основних напрямів державної інформа-
ційної політики України є створення умов для фор-
мування в Україні інформаційного суспільства, ство-
рення інформаційних систем і мереж інформації, 
розвиток електронного урядування [1].

Крім того, Україна як член Ради Європи висло-
вила свої зобов’язання щодо дотримання принципу 
верховенства права. Важливим питанням в таких 
умовах є забезпечення прав і свобод людини і грома-
дянина. Одним з таких прав є гарантоване Конститу-
цією України право особи на свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання.

Метою статті є юридичний аналіз окремих актів 
вітчизняного законодавства стосовно запровадження 
реєстрації місця проживання фізичних осіб замість 
прописки, в тому числі дослідження рішення Кон-
ституційного Суду України від 14 листопада 2001 р. 
№ 15-рп/2001 (справа щодо прописки).

Ще влітку 1992 р. парламент надав Кабінету 
Міністрів України вказівку «установити порядок 
реєстрації населення за місцем проживання на тери-
торії України» [2].

У Постанові Кабінету Міністрів України від 
14 грудня 1995 р. № 1001 р. зазначалося, що «потре-
бують прискорення підготовчі роботи щодо розробки 
автоматизованої паспортної системи, а також заміни 
прописки громадян реєстрацією їхнього місця про-
живання, що визначено Постановою Верховної Ради 

України «Про затвердження положень про паспорт 
громадянина України та свідоцтво про народження» 
від 26 червня 1992 р.» [3].

Одразу бачимо протиріччя: у цій Постанові пар-
ламенту немає жодного слова про заміну прописки 
громадян реєстрацією їхнього місця проживання. 
Йдеться лише про установлення порядку реєстра-
ції населення за місцем проживання на території 
України. Отже, у вищезазначеній Постанові уряду 
волю парламенту було перекручено.

Як випливає зі змісту Постанови № 1001, певним 
чином пов’язані між собою заходи щодо розробки 
автоматизованої паспортної системи і заміни прописки 
громадян реєстрацією їхнього місця проживання. Але 
чим саме вони пов’язані, стає зрозумілим з Концепції 
створення Єдиної державної автоматизованої паспорт-
ної системи, яку було затверджено Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 40.

Зокрема, однією з цілей створення Єдиної дер-
жавної автоматизованої паспортної системи (далі – 
ЄДАПС) була узгодженість дій органів виконав-
чої влади стосовно реєстрації громадян за місцем 
постійного проживання з використанням їхніх іден-
тифікаційних номерів та накопичення визначеної в 
установленому порядку облікової інформації про 
особу [4].

Отже, реєстрація громадян за місцем постійного 
проживання недвозначно пов’язується з викорис-
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танням їхніх ідентифікаційних номерів, а визначена 
інформація про особу має накопичуватись у базі 
даних ЄДАПС.

Ідентифікаційний номер громадянина в ЄДАПС 
є його ідентифікаційним номером у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших 
обов’язкових платежів [5; 6]. Зазначений реєстр було 
запроваджено згідно з Законом України «Про Дер-
жавний реєстр фізичних осіб – платників податків та 
інших обов’язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. 
№ 320/94-ВР.

Присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним 
особам було Законом покладено на податкові органи, 
оскільки сплата податків і зборів в порядку і розмі-
рах, встановлених законом, є, згідно зі ст. 67 Осно-
вного Закону України, конституційним обов’язком 
громадян. Якщо вказані дії було б розпочато з боку 
МВС України, це однозначно негативно було б 
сприйняте українським суспільством.

На виконання Закону № 320/94 Головною держав-
ною податковою інспекцією було прийнято, зокрема, 
2 накази [7; 8].

Згідно з п. 1.2 Інструкції про порядок і умови 
передачі державним податковим інспекціям інфор-
мації для реєстрації фізичних осіб у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших 
обов’язкових платежів [7] проводилася передача 
до державних податкових інспекцій відомостей 
про фізичних осіб – платників податків та інших 
обов’язкових платежів для реєстрації їх у Держав-
ному реєстрі фізичних осіб – платників податків та 
інших обов’язкових платежів і присвоєння фізичним 
особам ідентифікаційних номерів.

Пунктом 1.5 Інструкції підприємствам, уста-
новам і організаціям було дозволено, «врахову-
ючи значні обсяги робіт при реєстрації фізичних 
осіб у Державному реєстрі в період з IV кварталу 
1995 р. до кінця 1996 р., у зазначений період пода-
вати відомості до державних податкових інспекцій 
за місцем їх обліку». Цей період у наказі названо 
періодом масової реєстрації. Водночас в п. 1.6 міс-
титься попередження стосовно того, що, відпо-
відно до статті 11 Закону України «Про Державний 
реєстр фізичних осіб – платників податків та інших 
обов’язкових платежів», за порушення зазначеного 
Закону керівники і посадові особи підприємств, 
установ, організацій, фізичні особи – суб’єкти під-
приємницької діяльності та фізичні особи – плат-
ники податків та інших обов’язкових платежів 
притягаються до відповідальності згідно з чинним 
законодавством України.

Крім усього вищезазначеного, керівники (або 
посадові особи підприємства, установи, організації 
та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяль-
ності) повинні були проконтролювати одержання 
фізичними особами, які працюють на конкретному 
підприємстві, в установі, організації або у фізичної 
особи – суб’єкта підприємницької діяльності, карток 
з ідентифікаційними номерами і використовувати 
ідентифікаційні номери фізичних осіб при виплаті 
доходів (п. 2.13 Інструкції).

Пунктом 11 Інструкції про організацію роботи 
державних податкових інспекцій при реєстрації 
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – 
платників податків та інших обов’язкових платежів 
[8] встановлений обов’язок підприємств, установ, 
включаючи фінансово-кредитні, організацій усіх 
форм власності, фізичних осіб – суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, щодо надання державним 
податковим інспекціям відомостей для Державного 
реєстру за складом працюючих. Також у Розд. 4 
зазначеної Інструкції закріплено, що Головна дер-
жавна податкова інспекція України при реєстрації 
фізичних осіб у Державному реєстрі:

– одержує від державних податкових інспек-
цій файли даних, необхідні для реєстрації фізичних 
осіб – платників податків та інших обов’язкових пла-
тежів у Державному реєстрі;

– присвоює фізичним особам ідентифікаційні 
номери, заносить інформацію про фізичну особу до 
Державного реєстру [8].

Як було вказано вище, 20 січня 1997 р. уряд затвер-
див Концепцію створення Єдиної державної автома-
тизованої паспортної системи. Цією Концепцією були 
визначені шляхи, методи і засоби створення Єдиної 
державної автоматизованої паспортної системи як 
найважливішої складової частини Державного реє-
стру населення, підходи до формування загальної 
системи обліку громадян та їх документування із 
запровадженням єдиних документів, що посвідчують 
особу громадянина України – паспортів [4].

При цьому акцентувалося на тому, що облік гро-
мадян буде побудовано не за наявним дозвільним 
принципом – пропискою, а за принципом реєстрації 
громадян за обраним за власним бажанням місцем 
постійного проживання.

Слід зауважити, що останній аргумент був лише 
декларативною заявою і не мав нічого спільного з 
дійсністю. Але ця декларація стала основою для 
рішення Конституційного Суду України (далі – КСУ) 
у «справі щодо прописки», яку було ініційовано у 
конституційному поданні 48 народних депутатів від 
20 квітня 2000 р.

Як привід для конституційного подання була вка-
зана неконституційність положень пп. 1 п. 4 Поло-
ження про паспортну службу органів внутрішніх 
справ, затвердженого Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10 жовтня 1994 р. № 700. Крім 
того, оскаржувалася невідповідність Конституції 
України Положення про паспортну систему в СРСР, 
затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 
28 серпня 1974 р. № 677, та Постанови Ради Міні-
стрів СРСР «Про деякі правила прописки громадян» 
від 28 серпня 1974 р. № 678, які, згідно з Постано-
вою Верховної Ради України «Про порядок тимчасо-
вої дії на території України окремих актів законодав-
ства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII, 
залишалися чинними в Україні до прийняття відпо-
відного законодавства.

Автори конституційного подання стверджували, 
що названі акти суперечать ст. ст. 24, 33, 64 Консти-
туції України. Проведений нами юридичний аналіз 



80

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3/2016
 
свідчить про те, що аргументація Рішення КСУ від 
14 листопада 2001 р. № 15-рп/2001 ґрунтується на 
сфальсифікованих фактах.

Головним з них є те, що у конституційному 
поданні був зазначений дозвільний характер про-
писки, що випливає начебто з відповідних положень 
оскаржуваних актів. Так, твердження про дозвіль-
ний порядок прописки методично повторюється в 
абз. абз. 1, 2, 4, 5 п. 2, абз. абз. 3, 5 п. 3, абз. абз. 5, 6 
п. 4 мотивувальної частини рішення КСУ, а також у 
п. 1 його резолютивної частини.

Фальсифікація полягає в тому, що на момент роз-
гляду справи всі положення оскаржуваних у поданні 
постанов Ради Міністрів СРСР з питань прописки, 
які могли свідчити про її дозвільний характер, від-
повідно до Висновку Комітету конституційного 
нагляду СРСР від 11 жовтня 1991 р. № 26 (2-1), було 
визнано такими, що не відповідають Конституції 
СРСР, Декларації прав і свобод людини і міжнарод-
ним актам про права людини. Відповідно, зазначені 
норми втратили чинність з 1 січня 1992 р. у частині, 
що зобов’язує громадян отримувати дозвіл адміні-
стративних органів на проживання, влаштування 
на роботу і навчання, набуття у власність житлових 
будинків, квартир, дач, гаражів, а також у частині, 
що встановлює відповідальність за порушення цих 
обов’язків [10].

Зі змісту п. 1 мотивувальної частини рішення КСУ 
від 14 листопада 2001 р. № 15рп/2001 випливає, що 
оскаржувані у поданні Постанови Ради Міністрів 
СРСР від 28 серпня 1974 р. № 677 і 678, згідно з 
Постановою Верховної Ради України «Про порядок 
тимчасової дії на території України окремих актів 
законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. 
№ 1545-XII, були чинними в Україні на момент роз-
гляду справи у Конституційному Суді України. Отже, 
вони діяли на території України зі змінами, внесе-
ними згідно з Висновком Комітету конституційного 
нагляду СРСР від 11 жовтня 1991 р. № 26 (2-1).

Відповідно, ні оскаржуваний у конституційному 
поданні підпункт Постанови Кабінету Міністрів 
України від 10 жовтня 1994 р. № 700, ні Тимчасова 
інструкція про порядок документування і прописки 
(реєстрації) громадян, затверджена наказом МВС 
України від 3 лютого 1992 р. № 66 (на яку є поси-
лання у тексті рішення) просто не могли містити у 
собі норм, які б свідчили про дозвільний характер 
прописки.

Водночас наявність слів «прописка, виписка» в 
оскаржуваному Положенні про паспортну службу 
органів внутрішніх справ сама по собі не може свід-
чити про дозвільний характер прописки. До речі, на 
це було звернуто увагу у Довідці Секретаріату КСУ 
від 21 квітня 2000 р. стосовно аналізованого нами 
конституційного подання. Нарешті, слід наголосити 
на такому факті: 15 березня 2001 р. датовано ухвалу 
Колегії суддів КСУ про відмову у відкритті консти-
туційного провадження у справі за розглядуваним 
конституційним поданням народних депутатів Укра-
їни; 21 березня 2001 р. її було надіслано Голові КСУ 
для розгляду на засіданні Суду. Але, незважаючи на 

викладені в ухвалі Колегії суддів КСУ аргументи, 
4 квітня 2001 р. Конституційним Судом України 
було все-ж-таки прийнято ухвалу про відкриття про-
вадження у справі за розглядуваним конституційним 
поданням.

В результаті розгляду цієї справи прописку гро-
мадян було начебто замінено реєстрацією їхнього 
місця проживання. Але слід наголосити на тому, 
що термін «реєстрація» стосовно місця проживання 
особи був присутній у законодавстві України і до 
прийняття рішення КСУ у справі щодо прописки: 
і в Кодексі України про адміністративні правопо-
рушення (ст. ст. 197, 199), і в назві та тексті Наказу 
МВС України від 3 лютого 1992 р. № 66, і у вище-
зазначеній Постанові уряду № 700. Слід відзначити, 
що терміни «прописка» і «реєстрація» стоять поруч у 
тексті вищевказаних нормативно-правових актів. Уся 
різниця між реєстрацією та пропискою полягала у 
відповідних строках: зареєструватися потрібно було, 
якщо особа прибувала до іншої місцевості на тимча-
сове проживання на строк менше ніж півтора місяця.

Є також Наказ МВС України від 21 січня 1992 р. 
№ 27 «Про порядок реєстрації громадян України», 
в якому йдеться тільки про реєстрацію громадян в 
готелях, мотелях, будинках відпочинку, санаторно-
курортних установах. Отже, під реєстрацією грома-
дян розуміли тільки реєстрацію їх місця перебування 
на строк менше ніж півтора місяця. Реєстрація на 
строк понад півтора місяця йменувалася пропискою.

Таким чином, ніякої заміни прописки реєстрацією 
не відбулося. Терміну «реєстрація» необхідно було 
нормою закону надати нового змісту. З цією метою 
було прийнято Закон України «Про свободу пересу-
вання та вільний вибір місця проживання в Україні» 
(далі – Закон № 1382) [11] начебто для реалізації від-
повідного конституційного права громадян. Адже 
права і свободи людини і громадянина, гарантії цих 
прав і свобод повинні визначатися тільки законами 
України (п. 1 ст. 92 Конституції України).

Насправді ж цей закон, по-перше, повторює 
норми Тимчасового порядку реєстрації фізичних 
осіб за місцем проживання, затвердженого поста-
новою уряду від 16 січня 2003 р. № 35. По-друге, 
згідно з преамбулою «цей Закон відповідно до Кон-
ституції України <…> визначає порядок реалізації 
свободи пересування та вільного вибору місця про-
живання і встановлює випадки їх обмеження». Але 
весь «порядок реалізації…» зводиться до врегулю-
вання порядку реєстрації місця проживання / пере-
бування особи та зняття її з реєстрації. Норми, що 
встановлюють випадки обмеження права на свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання, є 
бланкетними.

Необхідно відзначити, що зазначені обмеження 
(ст. ст. 12, 13) не встановлені Законом № 1382 вперше. 
Вони присутні у нормах таких законів, як Кримі-
нально-процесуальний кодекс України, Виправно-
трудовий кодекс України, Закони України «Про 
правовий режим території, що зазнала радіоактив-
ного забруднення внаслідок Чорнобильської ката-
строфи», «Про державний кордон України», «Про 
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Збройні сили України», «Про військовий обов’язок і 
військову службу», «Про біженців», «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 
адміністративний нагляд за особами, звільненими 
з місць позбавлення волі». Їх назви випливають зі 
змісту вищевказаних ст. ст. 12, 13 Закону № 1382.

Крім того, у ст. ст. 269–276, 310, 313 Цивільного 
кодексу України від 16 січня 2003 року (тобто на 
11 місяців раніше прийняття Закону № 1382) зміст 
права на свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання вже достатньо чітко було визначено 
законодавцем.

Отже, прийняття Закону № 1382 було потрібно 
не для реалізації конституційного права громадян, а 
для того, щоб саме нормою Закону ввести до пра-
вового поля України термін «реєстрація місця про-
живання» з новим змістом. За першою редакцією 
Закону № 1382 термін «реєстрація» означає «вне-
сення відомостей до паспортного документа про 
місце проживання або місце перебування <…> та 
внесення цих даних до реєстраційного обліку відпо-
відного органу спеціально уповноваженого органу 
виконавчої влади з питань реєстрації». При цьому 
на рівні закону визначення терміна «реєстраційний 
облік» так і не відбулося.

І лише у зв’язку з прийняттям 20 листопада 
2012 року Закону України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр» термін «реєстрація» від-
крито тлумачиться як «внесення інформації до Єди-
ного державного демографічного реєстру про місце 
проживання або місце перебування особи» (ЄДДР 
є «правонаступником» ЄДАПС). Таким чином, вже 
неприховано законодавець вводить норми права, 
за змістом яких реєстрація людини відбувається за 
її ідентифікаційним номером, всі документи вида-
ються лише на підставі інформації Реєстру, а сам 
Реєстр міститиме фактично необмежений обсяг 
інформації про особу (інформацію з відомчих інфор-
маційних систем). Але такі повноваження держав-
них органів, згідно з позицією Європейського суду 
з прав людини, є ознакою тоталітарної держави 
(справа «Класс та інші проти Німеччини» від 6 
вересня 1978 р.).

Аргументація рішення Конституційного Суду 
України від 14 листопада 2001 р. № 15-рп/2001, 
наслідком якої стала заміна прописки громадян їх 

реєстрацією, заснована на фальсифікації фактів. 
Запровадження реєстрації громадян декларува-
лось як умова реалізації конституційного права на 
свободу пересування і вільний вибір місця прожи-
вання, але насправді було основою для формування 
єдиного державного реєстру фізичних осіб з неви-
значеним обсягом інформації і базувалося на при-
своєнні кожній людині від народження особистого 
(персонального) номера, який використовується в 
усіх інформаційних системах, що містять інформа-
цію про особу.

Спочатку ж інститут прописки необхідно було 
виставити як спадщину тоталітарного режиму, після 
чого урочисто і – що важливо – назавжди скасу-
вати. Що й було зроблено рішенням КСУ у справі 
щодо прописки. Адже рішення КСУ є остаточним і 
оскарженню не підлягає. А реєстрації потрібно було 
приписати характер чогось нового, демократичного, 
прогресивного, в будь-якому випадку позитивного. І 
як вище було зазначено, наголошувалося на тому, що 
реєстрація відбуватиметься за обраним за власним 
бажанням місцем постійного проживання, а не за 
дозвільним принципом – пропискою.

Слід наголосити на тому, що Система, засно-
вана на фальсифікаціях, не може бути справедливою 
принципово. За її допомогою неможливо побудувати 
щось добре (зокрема таке, що підтверджує дієвість 
ст. ст. 3, 22 Конституції України). Навпаки, така Сис-
тема буде примушувати погодитися зі своїми пра-
вилами і поставить можливість реалізації конститу-
ційно гарантованих прав і свобод людини у пряму 
залежність від такої згоди.

Закон України «Про свободу пересування та віль-
ний вибір місця проживання в Україні» спрямова-
ний насправді не на реалізацію цього конституційно 
гарантованого права особи, а на встановлення умови 
його реалізації, тобто реєстрацію місця проживання 
на основі персонального номеру, який є єдиним з 
податковим номером фізичної особи.

Таким чином, наявна тенденція поставлення 
самої можливості реалізації в Україні права на сво-
боду пересування та вільного вибору місця про-
живання у пряму залежність від наявності у особи 
машинозчитуваного ідентифікаційного документа та 
від наявності інформації про неї в Єдиному держав-
ному демографічному реєстрі.
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У статті аналізуються поняття та особливості балансу повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядуван-
ня як найважливішого принципу управління. Досліджуються особливості конституційно-правового аспекту балансу повно-
важень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, та формулюються пропозиції для вдосконалення конституцій-
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В статье анализируются понятие и особенности баланса полномочий органов исполнительной власти и местного само-
управления как важнейшего принципа управления. Исследуются особенности конституционно-правового аспекта баланса 
полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления, и формулируются предложения по совершенство-
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The article analyzes the concept and features of the balance of powers of the executive authorities and local government as an 
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На сучасному етапі конституційного процесу в 
Україні важливим є пошук концептуальних, про-
ектно-правових механізмів та інструментів транс-
формації публічної, зокрема територіальної, влади 
з використанням європейського досвіду. При цьому 
важливо вирішити ті питання, які не дали змогу здій-
снювати дієве врядування на місцевому і регіональ-
ному рівнях організації публічної влади. Ці питання, 
як справедливо зазначає М.О. Пухтинський, сфор-
мульовані практикою реалізації Конституції, зако-
нодавчих актів у сфері місцевого і регіонального 
розвитку, доктринальними дослідженнями сто-
совно проведення муніципальної, адміністративної 
реформ, реформи адміністративно-територіального 
устрою України, негативними результатами впро-
вадження Європейської хартії місцевого самовряду-
вання [1, с. 415].

Компетенція органів державної виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування по-різному 
регулюється в країнах з різною правовою системою 
та системою місцевого самоврядування та місце-
вого управління. В одних країнах вони більш-менш 
детально закріплюються конституційно, в інших – 
про це в Конституціях може лаконічно вказуватися 
або навіть замовчуватися, але достатньо детально 
може бути сказано в спеціальному законі про міс-
цеве управління або самоврядування та іншому спе-
ціальному законодавстві чи правовому акті.

У спеціальній літературі розгляд проблем повно-
важень органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування в Україні тією чи іншою мірою здій-
снювався у працях представників вітчизняних наук 
адміністративного і конституційного права, наук 
з державного управління, перш за все у працях 
Ю.П. Битяка, В.К. Колпакова, А.Р. Крусян, А.О. Селі-
ванова, О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала.

Водночас наявні дослідження, присвячені окре-
мим аспектам проблеми, що розглядається, що є 
причиною виникнення необхідності у комплексному 
системному дослідженні конституційно-правових 
проблем повноважень органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. Аналіз досліджуваної 
проблематики актуалізується необхідністю вдоско-
налення теорії та практики сучасного державотво-
рення, викликаного трансформаціями у політичній 
системі суспільства, проведенням адміністративно-
територіальних, регіональних реформ, впроваджен-
ням конструктивного соціального партнерства між 
територіями. Визначення шляхів розбудови системи 
місцевого самоврядування потребує глибокого пере-
осмислення муніципальної політики, її концепту-
альних засад, окреслених Конституцією України та 
Європейською хартією місцевого самоврядування. 
Це вимагає ґрунтовного аналізу формування, вза-
ємодії та функціонування органів державної вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування.
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Метою статті є проведення конституційно-пра-
вового аналізу поняття та особливостей балансу 
повноважень органів виконавчої влади та місце-
вого самоврядування як найважливішого принципу 
управління.

Управління місцевими справами в країнах сучас-
ного світу здійснюється переважно представниць-
кими та виконавчими органами, які утворюються в 
окремих адміністративно-територіальних одиницях. 
У своїй сукупності ці органи складають систему 
місцевого (муніципального) управління (в конститу-
ційному законодавстві країн Східної Європи перева-
жає термін «місцеве самоврядування»). Ця система 
є частиною єдиного механізму публічної влади, її 
децентралізованим та організаційно відокремленим 
елементом, який виступає в ролі адміністративної 
організації з надання послуг населенню відповідно 
до загальнонаціональних стандартів та загального 
політичного курсу центрального уряду. В сучасній 
державі відбувається об’єктивне зрощування місце-
вих справ із загальнодержавними, що багато в чому 
перетворює місцеве управління на різновид вико-
навчої діяльності, яка здійснюється в рамках єдиної 
державної політики, а його органи – на своєрідних 
агентів держави [2, с. 3].

З урахуванням необхідності збереження авто-
номії місцевих влад в демократичних країнах, як 
правило, встановлюються певні рамки впливу зако-
нодавця на місцеве управління. Як приклад можна 
назвати ряд керівних принципів, які випливають із 
практики Конституційної ради Франції. Останній, 
зокрема, вимагає поваги компетенції місцевої влади 
(відповідно до французького законодавства терито-
ріальних колективів). Закон може запроваджувати 
заборони (наприклад, у сфері економічної діяль-
ності), лише передбачаючи чіткі об’єкти подібних 
заборон, і тільки якщо вони не суперечать власній 
компетенції територіальних колективів.

Крім цього, повинні бути гарантовані фінан-
сові повноваження місцевої влади. Законодавець, 
зокрема, може скасувати те чи інше джерело податку 
територіальних колективів, але при цьому він не має 
права відчутно змінювати бюджетний баланс тери-
торіального колективу.

В основі визначення територіальної основи міс-
цевого самоврядування лежить адміністративно-
територіальна складова. Багатогранний характер 
територіальної організації державної влади зумо-
вив появу величезної кількості підходів до її розу-
міння, що призводить до затримки формування 
єдиних підходів до вирішення актуальних проблем 
у цій сфері, негативно позначається на підготовці 
проектів нормативно-правових актів, покликаних 
регулювати сферу адміністративно-територіаль-
ного устрою. В результаті проблеми тривалий час 
не вирішуються [3, с. 3].

Для модернізації системи організації публічної 
влади необхідно оптимізувати адміністративно-
територіальний устрій шляхом створення умов для 
впорядкування територіальної організації публічної 
влади. Для цього потрібно законодавчо врегулювати 

вирішення питань в сфері адміністративно-терито-
ріального устрою, здійснити перерозподіл повнова-
жень між центральними і місцевими органами вико-
навчої влади та органами місцевого самоврядування 
на основні принципу субсидіарності та забезпечити 
повноту та винятковість повноважень органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування з 
питань місцевого значення для кожного рівня адміні-
стративно-територіальних одиниць.

Розподіл компетенції між органами влади різних 
рівнів, на думку більшості дослідників, є централь-
ною проблемою держав з федеративним устроєм. 
Левова частка взаємовідносин між органами влади 
різних рівнів в більшості федеративних держав 
пов’язана саме з розмежуванням повноважень. Це 
складна проблема, єдиного вирішення якої немає та 
бути не може, оскільки різноманітні історичні, полі-
тичні, соціальні, економічні та інші умови життя в 
різних країнах породжують різноманітні моделі.

В науковій літературі обґрунтовано досить багато 
різних підходів до класифікації моделей розподілу 
повноважень у рамках федерації, побудованих на 
різних критеріях (наявність (або відсутність) сфери 
спільного відання, кількість суб’єктів володіння 
компетенцією, конституційне закріплення переліку 
предметів відання і повноважень за тим чи іншим 
суб’єктом правовідносин, кількість суб’єктів належ-
ності повноважень і факт наявності сфери спіль-
ного відання тощо). Очевидно, що це залежить від 
обґрунтованого вибору способів визначення ком-
петенції. Цей вибір не повинен бути довільним і 
повністю детермінованим на розсуд. У зв’язку з цим 
необхідно дотримуватись принципів встановлення 
компетенції. Застосовується кілька способів регулю-
вання компетенції: загальна характеристика об’єктів 
впливу (для законодавчого органу); закритий пере-
лік повноважень (для судів); напівзакритий перелік, 
коли він доповнюється формулою інших повнова-
жень; свого роду приховані повноваження, повно-
важення, що презюмуються і відображають право 
вищих органів прийняти до свого відання будь-яке 
питання; змішані.

Розмежування компетенції конституційно оформ-
люється різними способами, зумовленими як реаль-
ними відносинами, так і традиціями, що склалися 
в цій сфері публічно-правових відносин конкретної 
держави. У вітчизняній правовій літературі існують 
різні класифікації способів розмежування компетен-
ції у федераціях, серед яких слід назвати такі, як кла-
сифікація, що передбачає два способи розмежування 
компетенції: дуалістичний і кооперативний, який, 
у свою чергу, ділиться на підвиди; критерієм тут є 
наявність сфери спільного відання [4, с. 183]; класи-
фікація, що передбачає три способи розмежування: 
дуалістичний (1), спосіб двох виняткових сфер ком-
петенції (2), а також тричленний спосіб (3), крите-
рієм виділення яких є, мабуть, кількість суб’єктів 
володіння компетенцією [5, с. 100]; класифікація, що 
передбачає п’ять способів розмежування компетен-
ції, заснована як на кількості суб’єктів повноважень, 
так і на факті наявності сфери спільного відання.
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На підставі аналізу законодавства багато проблем 
в цій сфері детально регулюються в хартіях (стату-
тах) громад та регіонів [7, с. 506]. Статут (хартії) 
територіальних громад – це документ, що є за своєю 
суттю «локальною конституцією» [8, с. 5]. Хартії 
створюються з урахуванням норм національного 
законодавства і не можуть йому суперечити, в них 
закріплюється (при можливості вибору) організа-
ційно-правова форма місцевого самоврядування. 
Крім того, в них конкретизуються ті питання орга-
нізації місцевого самоврядування, регулювання яких 
законодавство відносить до відання місцевих рад. 
Як правило, це порядок організації та проведення 
загальних зборів членів територіальних громад, 
виявлення та обліку місцевих ініціатив, залучення 
населення до взаємодії з органами місцевого само-
врядування тощо.

Нормативні способи та моделі встановлення 
компетенції органів державної виконавчої влади та 
місцевого самоврядування залежать від моделі міс-
цевого управління. Так, в країнах англосаксонського 
права одними із джерел повноважень місцевих орга-
нів є судові прецеденти, які значною мірою регу-
люють та конкретизують компетенцію місцевого 
управління, яка встановлюється актами парламенту. 
Тут був утверджений принцип «позитивного» регу-
лювання діяльності місцевих органів, в рамках якого 
обсяг повноважень останніх встановлюється шля-
хом детального перерахування їх прав та обов’язків. 
Місцева влада традиційно має право здійснювати 
лише ті дії, які безпосередньо передбачені законом. 
В протилежному випадку такі дії могли бути визнані 
вчиненими із перевищенням повноважень, тобто 
протизаконними (принцип ultra vires).

У США принцип відображений в так званому 
правилі Діллона (сформульований в 1868 р. верхо-
вним суддею штату Айова Дж. Діллоном), відпо-
відно до якого «будь-який справедливий, розумний, 
суттєвий сумнів в наявності того чи іншого повно-
важення трактується судами проти муніципальних 
корпорацій, і спірні положення заперечуються» 
[9, с. 158]. Жорсткій позиції Дж. Діллона в амери-
канському праві протистояла позиція іншого відо-
мого юриста – судді зі штату Мічіган Т.М. Кулі, 
який вважав, що право на місцеве самоврядування 
є абсолютним правом, яке повинно бути визнане 
штатами та служити запобіжником в їх діяльності. 
Т.М. Кулі підкреслював, що суверенітет належить 
народу та делегується ним різним політичним 
інститутам. Оскільки повноваження органів міс-
цевого самоврядування місцевих співтовариств 
делеговані населенням, вони не менш важливі, ніж 
закріплені на конституційному рівні повноваження 
інститутів суб’єктів федерації. Доктрина Т.М. Кулі 
отримала формальне визнання лише в деяких шта-
тах, однак американські вчені вважають, що вона 
точно відображає сучасні реалії.

Також слід підкреслити, що в політичній системі 
країн англосаксонського права при аналізі місцевих 
органів робиться акцент на те, що вони є складовою 
частиною єдиного механізму публічної адміністра-

ції. Використання в законодавстві терміна «міс-
цеве управління» вказує лише на один із критеріїв 
відмежування місцевих органів від інших органів 
публічної влади – їх локальний характер [2, с. 7].

В більшості країн світу (континентальна Європа, 
франкомовна Африка тощо) отримала поширення 
континентальна (французька) модель місцевого 
управління, яка базується на поєднанні місцевих 
представницьких та виконавчих органів, з однієї 
сторони, та призначуваних з центра представників 
державної адміністрації на місцях, з іншої сторони. 
Останні здійснюють нагляд за діяльністю місцевих 
органів, а також виконують функції загальнодер-
жавного характеру (забезпечення здійснення на міс-
цевому рівні повноважень центральних державних 
органів, інформування уряду про стан справ на міс-
цях, координація діяльності територіальних підроз-
ділів міністерств).

В законодавстві країн континентального права 
переважає принцип «негативного» регулювання 
повноважень місцевої влади, відповідно до якого 
остання має право здійснювати такі дії, які прямо не 
заборонені законом і не закріплені за якими-небудь 
іншими органами. Це підтверджує аналіз норм кон-
ституцій, зокрема відповідно до п. 2 ст. 104 Конститу-
ції Чехії 1992 р. представницькі органи громад «при-
ймають рішення з питань самоврядування, оскільки 
вони законом не віднесені до відання вищої територі-
альної самоврядної одиниці» [10], аналогічний підхід 
міститься в п. 2. ст. 28 Основного Закону ФРН.

Різниця між двома моделями не має принципо-
вого характеру, оскільки вони базуються на поді-
бних принципах, зокрема на принципі субсидіар-
ності, який утвердився в європейській соціальній 
філософії ще в Середньовіччя, хоча до активної його 
реалізації перейшли лише у другій половині ХХ ст. 
Вважається, що ідею субсидіарності в її сучасному 
трактуванні сформулював Папа Пій ХІ в своїй енци-
кліці “Quadrogesimo Anno” (1931 р.): «Повинен 
залишатися непорушним такий принцип соціальної 
мудрості: як не дозволено з метою передачі суспіль-
ству вилучати у окремих осіб те, що останні можуть 
виконати власними силами і засобами, так однаково 
не можна передавати більш високій (за рангом) орга-
нізації те, що може бути зроблено меншими і най-
більш слабкими суспільствами. Порушення цього 
правила завдало б шкоди суспільству, <…> тому 
що єдиною метою будь-якого втручання в суспільні 
справи є підтримуюча допомога членів соціального 
організму, а не їх руйнування та поглинання».

Термін «субсидіарність» походить від лат. 
“subsidium ferre” (надавати допомогу») й означає 
певну систему взаємовідносин держави і громадян. 
У межах цієї системи держава має надавати своїм 
громадянам різного роду допомогу для того, щоб 
вони могли самостійно вирішувати свої проблеми на 
основі самоорганізації та самоконтролю. При цьому 
особлива увага приділяється природним правам 
людини – все, що громадянин може зробити власно-
руч, самостійно чи з власної ініціативи, є його невід-
чужуваним правом.
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Відповідно, державні структури не мають пере-
шкоджати місцевим співтовариствам в їхніх діях, які 
можуть бути ефективними. Отже, будь-яка успішна 
громадська діяльність може вважатися субсидіар-
ною, що зобов’язує державу звести до мінімуму 
втручання у справи окремих громадян та місцевих 
співтовариств.

Сутність принципу субсидіарності яскраво 
демонструє одне з положень Конституції США: 
«Повноваження, не делеговані Конституцією Сполу-
ченим Штатам і не заборонені згідно з нею штатами, 
відповідно, є закріпленими за штатами або за наро-
дом». Так само Основний Закон ФРН наділяє всіма 
повноваженнями землі (території), за винятком тих, 
які зазначені окремо [12, с. 31].

Практичне втілення цей принцип отримав в другій 
половині ХХ ст. в ряді міжнародних актів, які стосува-
лися розподілу відповідальності між різними рівнями 
влади, в тому числі й в Європейській хартії місцевого 
самоврядування [7, с. 246]. Ця ідея активно викорис-
товується при побудові системи відносин між дер-
жавою і місцевим самоврядуванням та при розмеж-
уванні повноважень між державою і суспільством.

Відповідно до цього принципу здійснення 
публічно-владних повноважень повинно поклада-
тися на органи влади, найбільш наближені до грома-
дян, і в компетенцію вищестоящих органів повинні 
передаватися ті питання, які не можуть бути більш 
ефективно вирішені на нижчестоящому рівні.

Принцип субсидіарності в наш час може закрі-
плюватися на конституційному рівні, про що свід-
чить конституційна реформа 2001 р. в Італії, яка 
включила вказаний принцип в ст. 118 Конституції 
1947 р. Але принцип субсидіарності в цій статті був 
збалансований принципом пропорційності (адекват-
ності), згідно з яким «децентралізація функцій пови-
нна мати місце тоді, коли місцева влада доводить 
свою здатність реалізовувати свої повноваження 
належним чином» [12, с. 130].

Від названих вище моделей суттєво відрізнялася 
так звана радянська модель, яка була характерна для 
Радянського Союзу та інших країн «світової системи 
соціалізму», а також для окремих країн, що розвива-
лися та орієнтувалися на соціалістичну перспективу. 
Нині вона є надбанням історії або зберігається в тій 
чи іншій формі лише в країнах, які продовжують 
себе вважати соціалістичними (Китай, Куба, Пів-
нічна Корея, В’єтнам).

Модель публічної адміністрації в Україні має 
корені з радянської. В суспільному житті країни у 
80-р. ХХ ст. почались пошуки реорганізації держав-
ного управління у зв’язку з розпочатою кризою. Пра-
вовою основою перетворень став Закон СРСР від 
9 квітня 1990 р. Верховна Рада СРСР ухвалила Закон 
СРСР «Про загальні засади місцевого самовряду-
вання і місцевого господарства в СРСР», відповідно 
до якого місцеве (територіальне) самоврядування 
в СРСР – це «самоорганізація громадян для вирі-
шення безпосередньо або через обрані ними органи 
всіх питань місцевого значення, виходячи з інтересів 
населення та особливостей адміністративно-тери-

торіальних одиниць, на основі законів і відповідної 
матеріальної та фінансової бази».

Законом УРСР «Про внесення змін і доповнень 
до Конституції (Основного Закону) Української 
РСР» [13] від 19 червня 1991 р. № 1213а-XII були 
внесені зміни, і ст. ст. 125, 126, 128, 130 були викла-
дені в новій редакції, а ст. 129 – виключена.

Розділ VI «Місцеві органи державної влади і 
управління в Україні» складався з двох глав: гл. 14 
«Місцеві Ради народних депутатів» та гл. 15 «Вико-
навчі комітети місцевих Рад народних депутатів». 
Незважаючи на те, що у ст. 125 Конституції УРСР 
було сказано, що місцеві Ради народних депутатів у 
межах своєї компетенції вирішують усі питання міс-
цевого значення, ст. 124 залишилася без змін, і Ради 
визнавались органами державної влади.

Наступним етапом стало прийняття Конституцій-
ного договору між Верховною Радою України та Пре-
зидентом України про основні засади організації та 
функціонування державної влади і місцевого самовря-
дування в Україні на період до прийняття нової Кон-
ституції України [14] від 8 червня 1995 р. № 1к/95-ВР, 
в якому в розд. VII «Місцеві органи державної вико-
навчої влади і місцеве самоврядування в Україні» була 
розмежована компетенція місцевих органів державної 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. 
Стаття 46 Конституційного договору між Верховною 
Радою України та Президентом України про осно-
вні засади організації та функціонування державної 
влади і місцевого самоврядування в Україні на період 
до прийняття нової Конституції України від 8 червня 
1995 р. № 1к/95-ВР встановила: «У здійсненні своїх 
повноважень органи місцевої державної влади під-
порядковані вищим органам державної виконавчої 
влади. Правовий статус та обсяг повноважень облас-
них, Київської та Севастопольської міських, район-
них державних адміністрацій визначається цим Зако-
ном та Положенням, яке затверджується Президентом 
України. Президент України може делегувати дер-
жавній адміністрації повноваження щодо управління 
розташованим на території відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці майном, що перебуває 
в загальнодержавній власності».

Стаття 49 Конституційного договору визначала 
компетенцію органів місцевого самоврядування, до 
якої відносилися, зокрема, розробка, затвердження 
і виконання бюджетів відповідних адміністративно-
територіальних одиниць згідно з чинним законодав-
ством; встановлення передбачених законом місцевих 
податків і зборів; розпорядження комунальною влас-
ністю; організація та проведення місцевих референ-
думів; сприяння додержанню Конституції та законів 
України, указів і розпоряджень Президента України, 
постанов і розпоряджень Уряду України; здійснення 
інших повноважень, встановлених чинним законо-
давством. Органи місцевого самоврядування з ура-
хуванням місцевих умов і особливостей можуть за 
взаємною угодою перерозподіляти між собою на 
підставі договорів окремі самоврядні повноваження.

Наступним етапом було прийняття Конституції 
України 28 червня 1996 р. [15], в якій місцеве само-
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врядування було проголошено засадою конститу-
ційного ладу (ст. 7), йому був присвячений розд. ХІ 
«Місцеве самоврядування».

Головний недолік законодавства України в сфері 
місцевого самоврядування має концептуальний 
характер. У вітчизняному праві до місцевих органів 
традиційно належали представницькі та виконавчі 
органи областей, місцеве самоврядування було 
виведене за межі державного механізму, була розі-
рвана виконавча вертикаль, відбувалось обожнення 
державної та недержавної сфер місцевого самовря-
дування.

В основу конституційно-правового регулювання 
місцевого самоврядування в Україні був покладе-
ний застарілий підхід до місцевого самоврядування 
(базувався переважно на концепції ліберально-демо-
кратичної держави ХІХ ст.) як до феномена, який 
протистоїть державному управлінню, що визначило 
наперед низьку ефективність всієї системи управління 
на місцях. Закладений в українському праві підхід до 
місцевого самоврядування як до певної публічної та в 
той же час недержавної влади, з одного боку, сприяв 
перетворенню органів місцевого самоврядування у 
фактично безвладні інститути, а з іншого – послаблю-
вав контрольні повноваження вищестоящих влад по 
відношенню до місцевого самоврядування.

Виходячи з вищевикладеного, можемо сказати, 
що в Україні при нормуванні компетенції органів 
виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання використовуються такі способи встановлення 
компетенції: шляхом встановлення переліку повно-
важень органів державної влади в сфері місцевого 
самоврядування, шляхом визначення предметів 
відання місцевого самоврядування та закріпленням 
можливості наділення органів місцевого самовряду-
вання окремими державними повноваженнями.

При цьому слід зазначити, що коло питань міс-
цевого значення досить широке, однак при їх регу-
люванні слід уникати копіювання державних норм 
та наповнити власними нормами. Це забезпечить 
реалізацію конституційних норм та їх ефективність, 
оскільки своєрідність компетенції органів місцевого 
самоврядування повинна визначатися особливос-
тями цього демократичного інституту. Головним 
критерієм при нормативному закріпленні компетен-
ції повинні бути інтереси громади у вирішенні цих 
питань. Тому при виборі оптимальної моделі вза-
ємовідносин органів державної виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування головною цінніс-
ною основою, яка визначає зміст та форми таких вза-
ємовідносин, повинен бути пріоритет прав і свобод 
людини і громадянина. Також слід звернути увагу на 
те, що провести чітку межу між питаннями місце-
вого значення та державними повноваження досить 
складно, оскільки завжди буде залишатись сфера 
певних справ, в рамках яких повинні взаємодіяти 
органи державної виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування. На нашу думку, в процесі 
реформування Конституції України слід зазначити, 
що розмежування повноважень між органами вико-
навчої влади та органами місцевого самоврядування 
визначається в законах України. У зв’язку з цим, з 
урахуванням принципу конституційно-правової 
економії необхідно виключити можливість делегу-
вання повноважень рад місцевим адміністраціям та 
їх підзвітність і підконтрольність радам, а основи 
компетенції повинні визначатися нормами Консти-
туції України, функції, повноваження, розмежування 
повноважень між органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування – спеціальним законом, 
а особливі форми організації та діяльності – стату-
тами територіальних громад.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF NATIONAL POLICE  
FOR ENSURING CIRCULATION AND USE OF WEAPONS IN UKRAINE

У статті доведено, що Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який у сфері забезпечення обігу та 
застосування зброї має подвійний адміністративно-правовий статус. З одного боку, поліцейські мають право на зберігання, 
носіння та застосування вогнепальної зброї, з іншого – поліція є основним суб’єктом публічної адміністрації, яка здійснює ад-
міністративні режими у сфері обігу зброї, що знаходиться в цивільних осіб. Основна мета поліцейського  у сфері забезпечення 
обігу та застосування зброї, надання сервісних послуг (видачі та анулювання дозволів) – це забезпечення максимального 
контролю за дотриманням режиму обігу зброї, протидія незаконному обігу зброї та її безпідставному застосуванню шляхом 
використання законодавчо прописаних процедур.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, застосування зброї, зброя, Національна поліція, обіг зброї.

В статье доказано, что Национальная полиция – это центральный орган исполнительной власти, который в сфере обес-
печения обращения и применения оружия имеет двойной административно-правовой статус. С одной стороны, полицейские 
имеют право на хранение, ношение и применение огнестрельного оружия, с другой – полиция является основным субъектом 
публичной администрации, которая осуществляет административные режимы в сфере оборота оружия, которое находится у 
гражданских лиц. Основная цель полиции в сфере обеспечения обращения и применения оружия, предоставления сервисных 
услуг (выдачи и аннулирования разрешения) – это обеспечение максимального контроля за соблюдением режима оборота 
оружия, противодействие незаконному обороту оружия и его необоснованному применению путем использования законода-
тельно прописанных процедур.

Ключевые слова: административно-правовой статус, применение оружия, Национальная полиция, оборот оружия, 
оружие.

It is proved that the National police – is the central body of executive power, which has a dual administrative and legal status in 
the field of treatment and use of weapons. On the one hand, the police have the right to possession, carrying and use of firearms, on 
the other hand, the police is the main subject of the Public Administration, exercise administrative regimes in arms trafficking, which 
is located at the civilians, whose main objective in the field of treatment and use weapons of services (issuance and revocation) – is to 
ensure maximum control over the observance of the regime of weapons trafficking, combating illicit trafficking of weapons and their 
use by the unjustified use of legally prescribed procedures.

Key words: administrative and legal status, circulation of weapons, guns, National police, use of weapons.
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Процес побудови незалежної правової держави 
передбачає наявність цілісної та ефективної сис-
теми органів державної влади, які покликані забез-
печувати виконання завдань та функцій держави 
через управлінський механізм, наділений влад-
ними повноваженнями [1, с. 30]. За статистичними 
даними, в Україні зареєстровано більше 600 тисяч 
власників вогнепальної зброї, у яких в особистому 
користуванні знаходяться майже 900 тисяч одиниць 
відповідної зброї [2], а таке явище, як незаконний 
обіг зброї та її безпідставне застосування як цивіль-
ним населенням так і посадовцями, вже стало буден-
ним явищем. Тому в умовах сьогодення все актив-
ніше набирає обертів в своїй актуальності питання 
забезпечення публічною адміністрацією всіма мож-
ливими засобами і способами максимального упо-
рядкування усіх можливих відносин в цій сфері. І 
саме органам внутрішніх справ України відводиться 
основна роль при забезпеченні режиму обігу зброї та 
її застосування.

Багато науковців вже звертали свою увагу на цю 
проблематику. Серед них слід відзначити таких, як 

О.М. Бокій, А.Д. Благов, В.А. Гуменюк, А.А. Дол-
гополов, Д.А. Корецький, А.В. Корнієць, А.В. Кофа-
нов, І.А. Кузнєцова, О.М. Піджаренко, М.П. Федо-
ров, Е.Д. Шелковникова. Проте аналізованої нами 
проблематики вони торкались лише опосередко-
вано, досліджуючи інші чинники, більш загальні, 
спеціальні та суміжні. Тим самим статус Національ-
ної поліції як суб’єкта публічної адміністрації, що 
здійснює забезпечення у сфері обігу та застосування 
зброї в Україні, в адміністративному аспекті є таким, 
що досліджений поверхнево, безсистемно та потре-
бує подальших наукових розробок.

Мета статті – на основі теорії адміністративного 
права, аналізу відповідних нормативно-правових 
актів, праць вчених та інших джерел з’ясувати адмі-
ністративно-правовий статус Національної поліції 
у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в 
Україні.

Як відомо, основне завдання публічної адміні-
страції полягає у цілеспрямованому впливі певних 
владних суб’єктів на конкретну сферу суспільного 
життя, що потребує на основі інтересу держави і 
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суспільства врегулювання шляхом реалізації їх зако-
нодавчо прописаної компетенції.

Оскільки публічна адміністрація у сфері забезпе-
чення обігу та застосування зброї є сукупністю упо-
вноважених органів та посадових осіб, наділених 
адміністративно-управлінськими функціями щодо 
належного забезпечення обігу та застосування зброї, 
діяльність яких базується на певних обов’язкових 
адміністративних принципах з метою задоволення 
публічних інтересів в межах сфери їх правового 
впливу, можна стверджувати, що Національна полі-
ція є одним із суб’єктів публічного адміністрування, 
що здійснює забезпечення в сфері обігу та застосу-
вання зброї.

Таке поняття, як «правовий статус», охоплює 
своїм змістом місце в системі державних органів 
конкретного суб’єкта, який безпосередньо здійснює 
регулюючий вплив в конкретній сфері суспільного 
життя на основі своєї компетенції, а адміністративно-
правовий статус – це більш конкретне поняття, яке 
охоплює своїм змістом певні складові елементи, за 
допомогою яких з’являється можливість дослідити 
місце певного суб’єкта в усій системі регулюючого 
впливу з боку держави на певні суспільні відносини.

На думку Д.Д. Цабрія, правовий статус держав-
них органів характеризується: а) офіційною назвою 
органу; б) порядком та способом його утворення; 
в) територією діяльності; г) метою діяльності, завдань 
і функцій; д) обсягом та характером владних повно-
важень; є) порядком вирішення в органі підвідомчих 
питань; ж) відповідальністю; з) джерелами фінан-
сування органу; и) наявністю або відсутністю прав 
юридичної особи; і) правом та обов’язком мати певну 
внутрішню структуру; ї) правом та обов’язком корис-
туватися державними символами [3, с. 126–131].  
Професор А.Т. Комзюк додає, що ще необхідно 
з’ясувати його місце в загальній системі виконавчої 
влади, рівень і форму його правового регулювання; 
визначити межі його відання, визначити сферу сус-
пільних відносин, які регулюються цим органом, 
назвати об’єкти, які йому підпорядковані, з’ясувати 
коло завдань, що на нього покладені, сукупність прав 
і обов’язків (правомочностей) та його посадових 
осіб при виконанні покладених на орган функцій, 
тобто визначити міру можливої поведінки органу 
та його посадових осіб при виконанні ними своїх 
функцій (права), а також міру їх обов’язкової пове-
дінки (обов’язки) [4, с. 63]. На думку Д.А. Вечерні, 
доцільно також з’ясувати такі моменти: органом 
якого рівня влади є цей орган; до якого виду орга-
нів влади він належить за своїм призначенням; хто 
утворює цей орган; кому орган підпорядкований, 
піднаглядний, перед ким відповідальний; яку компе-
тенцію має цей орган; хто йому підзвітний та під-
контрольний; якою є юридична природа актів цього 
органу; якими державними символами може корис-
туватись; які джерела фінансування органу; чи воло-
діє орган правами юридичної особи [5, с. 26–29]. 
Тобто це і є ті складові елементи, за допомогою яких 
з’являється можливість охарактеризувати статус 
суб’єкта публічної адміністрації.

Найдоречнішою, на нашу думку, є позиція 
М.В. Шиленка, який, дослідивши це питання, зазна-
чає, що адміністративно-правовий статус органів 
публічної адміністрації включає в себе обсяг влад-
них повноважень, а саме компетенцію, закріплену 
у компетенційних (або «статутних») нормативно-
правових актах, що доповнюється важливими 
елементами: завданнями, функціями, характером 
взаємозв’язків з іншими органами (як «по верти-
калі», так і «по горизонталі»), місцем в ієрархічній 
структурі органів виконавчої влади [1, с. 30–32].

Щоб з’ясувати адміністративно-правовий статус 
Національної поліції у сфері забезпечення обігу та 
застосування зброї в Україні, потрібно звернутися до 
спеціально створеного нормативно-правового акта, 
а саме до Закону України «Про Національну Полі-
цію» в якому і передбачені всі ці складові елементи, 
за допомогою яких є можливість охарактеризувати 
статус суб’єкта публічної адміністрації.

Аналізований закон визначає правові засади орга-
нізації та діяльності Національної поліції України – 
центрального органу виконавчої влади, який слу-
жить суспільству шляхом забезпечення охорони прав 
і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 
публічної безпеки і порядку. Її діяльність спрямову-
ється та координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра внутрішніх справ України, при цьому 
поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з орга-
нами правопорядку та іншими органами державної 
влади, а також органами місцевого самоврядування 
[6]. Її очолює Голова, якого призначає на посаду 
та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за 
поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на 
підставі пропозицій Міністра внутрішніх справ. Він 
затверджує структуру центрального органу управ-
ління та територіальних органів а також кошторис 
за погодженням з Міністром внутрішніх справ. 
Національна поліція є юридичною особою публіч-
ного права, має печатку із зображенням Держав-
ного Герба України та своїм найменуванням, власні 
бланки, рахунки в органах Казначейства [7].

Основними своїми завданнями в цілому та в 
сфері забезпечення обігу та застосування зброї 
зокрема поліція має забезпечення публічної безпеки 
і порядку; охорони прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держави; протидії злочин-
ності; надання в межах, визначених законом, послуг 
з допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги [6].

Наприклад, нещодавно в Одесі, до поліції звер-
нулися двоє громадян, які розповіли, що на одній з 
вулиць Малиновського району, біля сміттєвого баку, 
вони виявили поліетиленовий пакунок з предметами, 
зовні схожими на вогнепальну зброю. Найбільше 
хвилювало небайдужих громадян те, що небезпеч-
ний пакунок могли знайти діти та отримати каліцтва, 
або він міг потрапити до рук досвідчених зловмис-
ників, які скористалися б ним у своїх протиправ-
них цілях. На місце події була негайно направлена 
слідчо-оперативна група Малиновського відділу 
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поліції та інспектори-вибухотехніки. Встановлено, 
що в пакунку знаходились корпус від гранати Ф-1, 
запал УЗРГМ, дев’ятиміліметровий пістолет «ПМР» 
без магазину, пістолет “Perfekta FBI 8000” калібру 
8 мм з магазином без набоїв, металевий предмет, 
схожий на пістолет, на рукоятці якого знаходилося 
зображення німецької свастики, пістолет чеського 
виробництва калібру 6,35 мм без магазина, 15 патро-
нів та 1 гільза калібру 6,35 мм, 24 патрона та 3 гільзи 
калібру 9 мм, 5 куль калібру 9 мм, 26 патронів калі-
бру 9 мм, два магазини від «Автомату Калашникова» 
з патронами калібру 5,45 мм в кількості 60 штук та 
металевий ніж [8]. Тобто поліції вдалося попередити 
потрапляння вогнепальної зброї в незаконний обіг.

Ще одним різновидом їх діяльності є пошук 
викраденого майна. Наприклад, у Львові до поліції 
звернувся 60-річний львів’янин, який повідомив, що 
з квартири його доньки на другому поверсі житло-
вого будинку викрали із сейфу мисливський карабін 
«Форд 201» із документами, який зареєстрований на 
зятя [9].

Слід зазначити, що нині в сфері забезпечення 
обігу та застосування зброї Національна поліція здій-
снює контроль за дотриманням фізичними та юри-
дичними особами спеціальних правил та порядку 
зберігання і використання зброї, спеціальних засо-
бів індивідуального захисту та активної оборони, 
боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших 
предметів, матеріалів та речовин, на які поширю-
ється дозвільна система органів внутрішніх справ; 
здійснює у визначеному законом порядку приймання, 
зберігання та знищення вилученої, добровільно зда-
ної або знайденої вогнепальної, газової, холодної та 
іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин 
та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних 
речовин; здійснює перевірку документів у особи, у 
якої є зброя, обіг якої обмежений або заборонений, 
або для зберігання, використання чи перевезення 
якої потрібен дозвіл, якщо встановити такі права 
іншим чином неможливо; вилучає зброю, спеціальні 
засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, 
інші предмети, матеріали і речовини, щодо збері-
гання і використання яких визначені спеціальні пра-
вила чи порядок та на які поширюється дозвільна 
система органів внутрішніх справ, а також опечатує 
і закриває об’єкти, де вони зберігаються чи викорис-
товуються (у тому числі стрілецькі тири, стрільбища 
невійськового призначення, мисливські стенди, під-
приємства і майстерні з виготовлення та ремонту 
зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, магазини, 
у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні май-
стерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, 
спеціальних засобів, правил поводження з ними та 
їх застосування) у разі виявлення порушення правил 
поводження з ними та правил їх використання, що 
загрожують громадській безпеці [6].

Застосування зброї працівниками правоохорон-
них органів як крайній вияв адміністративного при-
мусу регламентується законодавством і має свої 
правові наслідки. Слід зазначити, що для всіх пра-
воохоронних органів загальними нормами із засто-

сування зброї є приписи Закону «Про Національну 
поліцію», де зазначено, що застосування вогнепаль-
ної зброї є найбільш суворим заходом примусу, а 
поліцейський уповноважений на зберігання, носіння 
вогнепальної зброї, а також на її застосування і вико-
ристання лише за умови, що він пройшов відповідну 
спеціальну підготовку [6].

Таким чином, законом передбачаються умови, за 
яких поліцейський може безпосередньо використо-
вувати зброю. Вона застосовується у виняткових 
випадках. В законі наведений вичерпний перелік 
підстав для застосування зброї. Сформульовані вка-
зані підстави у вигляді мети, для досягнення якої 
може бути застосована зброя. Закон прямо вказує, 
що «зброя може бути застосована для…». Тому, 
наприклад, наявність «нападу на поліцейського або 
членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю 
чи здоров’ю» є лише підставою для застосування 
зброї. А чи була сама подія винятковим випадком, 
вирішуватиметься у кожному конкретному випадку, 
виходячи з обстановки події, характеру та інтен-
сивності посягання, наявності можливості усунути 
небезпеку іншим способом тощо [10].

Таким чином, підставами застосування полі-
цейським зброї є: 1) для відбиття нападу на полі-
цейського або членів його сім’ї, у випадку загрози 
їхньому життю чи здоров’ю; 2) для захисту осіб від 
нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю; 
3) для звільнення заручників або осіб, яких неза-
конно позбавлено волі; 4) для відбиття нападу на 
об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, жит-
лові та нежитлові приміщення, а також звільнення 
таких об’єктів у разі їх захоплення; 5) для затримання 
особи, яку застали під час вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти; 
6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, 
намагається втекти з-під варти, а також озброєної 
особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших 
предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей 
та/або поліцейського; 7) для зупинки транспортного 
засобу шляхом його пошкодження, якщо водій сво-
їми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей 
та/або поліцейського [6].

При цьому слід звернути увагу на те, що Закон 
дозволяє застосування зброї для зупинки тран-
спортного засобу шляхом його пошкодження, тобто 
пошкодження транспортного засобу, а не «пошко-
дження» водія чи пасажира. Фактично невиконання 
законної вимоги поліцейського щодо зупинки тран-
спортного засобу, якщо водій своїми діями ство-
рює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або полі-
цейського, є підставою для застосування зброї, але 
тільки у виняткових випадках, наявність чи від-
сутність яких встановлюється у кожній конкретній 
ситуації [10].

При цьому законом передбачено, що в 
обов’язковому порядку потрібно зробити поперед-
ження про необхідність припинення протиправних 
дій і намір використання цього заходу примусу. 
Застосування вогнепальної зброї без попередження 
допускається: 1) при спробі особи, яку затримує полі-
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цейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизи-
тися до нього, скоротивши визначену ним відстань, 
чи доторкнутися до зброї; 2) у разі збройного нападу, 
а також у разі раптового нападу із застосуванням 
бойової техніки, транспортних засобів або інших 
засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей; 
3) якщо особа, затримана або заарештована за вчи-
нення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, тікає із 
застосуванням транспортного засобу; 4) якщо особа 
чинить збройний опір; 5) для припинення спроби 
заволодіти вогнепальною зброєю [6].

Наприклад, до чергової частини Каланчацького 
відділення поліції (Херсонська область) надійшло 
повідомлення про те, що жінка просить допомоги 
біля контрольно-пропускного пункту «Каланчак». 
На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення 
поліції та бійці роти патрульної поліції особливого 
призначення «Херсон». Правоохоронці встановили, 
що у жінки виник конфлікт з активістами-учасни-
ками «Блокади Криму». Під час перевірки один з 
активістів направив пістолет на поліцейського роти 
«Херсон»». Працівник поліції попередив правопо-
рушника вголос про можливе застосування зброї та 
здійснив постріл вгору. Останній не припинив про-
типравні дії, після чого поліцейський був змушений 
застосувати зброю та здійснив постріл у праву ногу 
активіста [11].

До речі, поліцейський може використати вогне-
пальну зброю для подання сигналу тривоги, виклику 
допоміжних сил або для знешкодження тварини, 
яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та 
інших осіб [6].

Окрім того, органи Національної поліції мають 
повноваження з видачі та анулювання дозволів 
на придбання, зберігання, носіння, перевезення і 
використання зброї, спеціальних засобів індивіду-
ального захисту та активної оборони, боєприпасів, 
вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, 
матеріалів та речовин, щодо зберігання і викорис-
тання яких установлені спеціальні правила, поря-
док на які поширюється дія дозвільної системи 
органів внутрішніх справ, а також на відкриття та 
функціонування об’єктів, де вони зберігаються чи 
використовуються, діяльність стрілецьких тирів, 
стрільбищ невійськового призначення та мислив-
ських стендів, підприємств і майстерень з виго-
товлення та ремонту зброї, спеціальних засобів 
індивідуального захисту та активної оборони, боє-
припасів, магазинів, у яких здійснюється їх продаж, 
піротехнічних майстерень, пунктів вивчення мате-
ріальної частини зброї, спеціальних засобів інди-
відуального захисту та активної оборони, правил 
поводження з ними та їх застосування [12].

Тобто, на такого суб’єкта публічного адміні-
стрування, як поліція, в сфері забезпечення обігу 
та застосування зброї покладений немалий перелік 
обов’язків перед суспільством та державою.

Усе вищевикладене дає можливість сформулю-
вати такі висновки щодо статусу Національної полі-

ції в сфері забезпечення обігу та застосування зброї 
в Україні:

1) «правовий статус» охоплює своїм змістом 
місце в системі державних органів конкретного 
суб’єкта, який безпосередньо здійснює регулюю-
чий вплив в конкретній сфері суспільного життя 
на основі своєї компетенції, а «адміністративно-
правовий статус» – це більш конкретне поняття, 
яке охоплює своїм змістом певні складові еле-
менти, за допомогою яких з’являється можливість 
дослідити місце певного суб’єкта в усій системі 
регулюючого впливу з боку держави на певні сус-
пільні відносини;

2) адміністративно-правовий статус Національ-
ної поліції в сфері забезпечення обігу та застосу-
вання зброї є подвійним: з одного боку, поліцейські 
мають право на зберігання, носіння та застосування 
вогнепальної зброї, з іншого боку, поліція є осно-
вним суб’єктом публічної адміністрації, яка здій-
снює адміністративні режими у сфері обігу зброї, що 
знаходиться в цивільних осіб;

3) щоб визначити адміністративно-правовий 
статус Національної поліції у сфері забезпечення 
обігу та застосування зброї в Україні, потрібно 
звернутися до спеціально створеного нормативно-
правового акта, а саме до Закону України «Про 
Національну Поліцію», в якому і передбачені всі ці 
складові елементи, за допомогою яких є можливість 
охарактеризувати статус цього суб’єкта публічної 
адміністрації;

4) Національна поліція – центральний орган 
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, про-
тидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку;

5) її діяльність спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра вну-
трішніх справ України, при цьому поліція у процесі 
своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку 
та іншими органами державної влади, а також орга-
нами місцевого самоврядування;

6) на поліцію в сфері забезпечення обігу та 
застосування зброї покладений немалий перелік 
обов’язків перед суспільством та державою.

Отже, Національна поліція – це центральний 
орган виконавчої влади, основна мета якого в сфері 
забезпечення обігу та застосування зброї має подвій-
ний адміністративно-правовий статус: з одного боку, 
поліцейські мають право на зберігання, носіння та 
застосування вогнепальної зброї, з іншого боку, 
поліція є основним суб’єктом публічної адміні-
страції, яка здійснює адміністративні режимні у 
сфері обігу зброї, що знаходиться в цивільних осіб, 
зокрема щодо надання сервісних послуг (видача та 
анулювання дозволів), – забезпечення максималь-
ного контролю за дотриманням режиму обігу зброї, 
протидія незаконному обігу зброї та її безпідстав-
ному застосуванню шляхом використання законо-
давчо прописаних процедур.
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ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ЩОДО ПОРУШЕНЬ  
У ЧАСТИНІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

PRACTICE EXAMINATION OF CASES IN THE PART CONCERNING VIOLATIONS  
OF LICENSING OF PRIVATE SECURITY ACTIVITY

Наукова стаття присвячена особливостям та порядку ліцензування суб’єктів приватної охоронної діяльності та правового 
регулювання діяльності приватних охоронних структур щодо забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності. 
У статті проаналізована практика розглядів судами справ щодо порушень у частині ліцензування суб’єктів господарської ді-
яльності у сфері надання охоронних послуг. Встановлено, що охоронна діяльність підлягає ліцензуванню відповідно до низки 
законів України з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством.

Ключові слова: охоронна діяльність, статус суб’єктів недержавної охоронної діяльності, фізичні та юридичні особи, 
ліцензування.

Научная статья посвящена особенностям и порядку лицензирования субъектов частной охранной деятельности и пра-
вового регулирования деятельности частных охранных структур касательно обеспечения безопасности физических лиц 
и охраны собственности. В статье проанализирована практика рассмотрения судами дел о нарушениях в части лицен-
зирования субъектов хозяйственной деятельности в сфере предоставления охранных услуг. Установлено, что охранная 
деятельность подлежит лицензированию в соответствии с рядом Законов Украины с учетом особенностей, определенных 
действующим законодательством.

Ключевые слова: охранная деятельность, статус субъектов негосударственной охранной деятельности, физические и 
юридические лица, лицензирование.

The scientific article is devoted to the necessary administrative and legal regulation of security activity. The article analyzes 
the practice of the courts of cases of violations in terms of licensing of economic activities in the security industry. Analyzing the 
procedures of security activities on the basis of license found that security activities are subject to licensing in accordance with a 
number of laws of Ukraine with the specifications defined by current legislation. Carried out an analysis of the legal literature on the 
study of private security agencies. 

Key words: guard activity, status of subjects of non-state guard activity, physical and legal persons, licensing.

Усе гострішою стає проблема забезпечення недо-
торканності речових прав, насамперед права приватної 
власності, права володіння. Цим зумовлена поява зна-
чної кількості різних охоронних підприємств, які нада-
ють послуги фактичного характеру, здійснюючи охорону 
об’єктів права власності від протиправних посягань на 
підставі цивільно-правового договору. Наявність ліцен-
зії, що надається МВС, ліцензіату на проведення охо-
ронної діяльності є обов’язковою умовою

Метою статті є визначення особливостей ліцен-
зування суб’єктів здійснення приватної охоронної 
діяльності щодо забезпечення безпеки фізичних осіб 
та охорони права власності.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення 
таких завдань:

– вивчення адміністративно-правового регулю-
вання у сфері приватної охоронної діяльності;

– характеристика особливостей ліцензування 
суб’єктів здійснення приватної охоронної діяль-
ності;

– розроблення пропозицій покращення законо-
давства, що регулює діяльність приватних охорон-
них структур.

Окремі аспекти адміністративної діяльності при-
ватних охоронних структур розглядали в наукових 

працях такі вчені в галузі адміністративного права, як 
О.М. Бандурка, М.І. Бачило, В.В. Бугуйчук, А.С. Васи-
льєв, В.В. Галунько, Т.С. Гончарук, М.І. Зубок, 
С.В. Ківалов, але аналізу питання порядку ліцензу-
вання в межах чинного законодавства зроблено не було.

Відповідно до п. 43 ст. 9 Закону України «Про 
ліцензування певних видів господарської діяль-
ності» провадження господарської діяльності з 
надання послуг, пов’язаних з охороною, підлягає 
ліцензуванню. Частиною 2 ст. 8 цього Закону перед-
бачено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний 
провадити певний вид господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених 
для цього виду діяльності ліцензійних умов [3].

Беззаперечно, сфера ліцензування перебуває в 
процесі необхідних змін, оскільки відомчі норма-
тивні акти не повною мірою відображають баланс 
інтересів органів ліцензування та господарюючих 
суб’єктів.

Таким чином, щодо суб’єктів господарювання в 
сфері надання охоронних послуг встановлені чіткі 
заходи відповідальності (штраф, анулювання ліцен-
зії тощо). А от за затримку у видачі ліцензії, неви-
дачу ліцензії, порушення інших вимог законодав-
ства, орган ліцензування як максимум може нести 
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відповідальність у формі відновлення порушеного 
права суб’єкта господарювання. Такі заходи важко 
назвати формою відповідальності, оскільки вони не 
передбачають для органів ліцензування негативних 
наслідків, а лише зобов’язують за судовим рішен-
ням виконати те, що вони мають виконувати від-
повідно до своїх обов’язків. У зв’язку з цим постає 
питання узгодження в цій частині інтересів держави 
та суб’єктів, діяльність яких підлягає ліцензуванню. 
Такого узгодження можна досягти шляхом введення 
додаткових інститутів впливу на органи ліцензу-
вання в разі порушення ними норм законодавства 
про ліцензування.

Проаналізувавши практику розглядів судами 
справ щодо порушень в частині ліцензування 
суб’єктів господарської діяльності в сфері надання 
охоронних послуг, ми зробили висновок, що у біль-
шості випадків встановлені однакові закономірності 
щодо суб’єктів правопорушень та розмірів накладе-
них стягнень.

Наприклад, Окружним адміністративним судом 
міста Київ 15 березня 2011 року було винесено 
рішення по адміністративній справі про зобов’язання 
анулювати ліцензію приватного підприємства 
«Ягуар» [7].

Позов заявлено з урахуванням заяви про зміну 
предмету адміністративного позову від 15 березня 
2011 року про зобов’язання Міністерство внутрішніх 
справ України видати наказ про анулювання ліцензії 
приватного підприємства «Ягуар» на провадження 
охоронної діяльності [7].

Адміністративний суд міста Києва встановив, що 
приватним підприємством «Ягуар» здійснюється 
охорона приміщень, які належать позивачу на під-
ставі договорів охорони об’єктів, укладених з орен-
дарями ТРЦ «Оріон».

Позивач вважає протиправним здійснення зазна-
ченої охорони, оскільки він як новий власник не 
укладав договорів охорони майна з приватним під-
приємством «Ягуар», у зв’язку з чим вказує на 
обов’язок відповідачів прийняти рішення про ану-
лювання ліцензії Приватного підприємства «Ягуар».

Спеціально уповноважений орган з питань ліцен-
зування здійснює позапланові перевірки додержання 
органами ліцензування вимог законодавства у сфері 
ліцензування лише на підставі надходження до нього 
в письмовій формі заяви (повідомлення) про пору-
шення вимог законодавства у сфері ліцензування або 
з метою перевірки виконання розпоряджень про усу-
нення порушень органом ліцензування вимог зако-
нодавства у сфері ліцензування.

Законом України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» [4] передбачено, що ліцен-
зуванню підлягають надання послуг, пов’язаних з 
охороною державної та іншої власності, надання 
послуг з охорони громадян.

Відповідно до статті 17 цього Закону ліцензіат 
зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про 
всі зміни даних, зазначених у документах, що дода-
валися до заяви про видачу ліцензії. У разі виник-
нення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом 

десяти робочих днів подати до органу ліцензування 
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з 
документами або їх нотаріально засвідченими копі-
ями, які підтверджують зазначені зміни.

Аналогічні справи щодо анулювання ліцензії при-
ватних охоронних структур були і на території АРК.

Окружний адміністративний суд Автономної 
Республіки Крим 11 вересня 2013 року (Справа 
№ 2а-6788/12/0170/19) розглядав у відкритому 
судовому засіданні адміністративну справу за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«СК РІЧ» до Управління громадської безпеки 
ГУ МВС України в АР Крим. Було встановлено, 
що товариство з обмеженою відповідальністю 
«СК РІЧ» звернулось до Окружного адміністра-
тивного суду АР Крим з позовом до Управління 
громадської безпеки ГУ МВС України в АР Крим 
про скасування рішення УОГБ ГУ МВС України в 
АР Крим про відмову ТОВ «СК РІЧ» у видачі ліцен-
зії з надання послуг з охорони власності та грома-
дян та зобов’язання відповідача прийняти рішення 
про видачу позивачу ліцензії з надання послуг з 
охорони власності та громадян. Було встановлено, 
що 6 червня 2012 року відповідач повідомив пози-
вача, що при проведенні перевірки було встанов-
лено, що відповідні служби Головного управління 
вважають недоцільним оформити та надати ліцен-
зію на право надання послуг з охорони власності та 
громадян ТОВ «СК РІЧ»[6].

Суд зазначає, що матеріали справи містять лише 
заяву ТОВ «СК РІЧ» щодо наміру останнього звер-
нутись до МВС України з метою отримання ліцен-
зії на право надання послуг з охорони власності та 
громадян, через що просить провести перевірку 
відповідності підприємства ліцензійним умовам та 
вимогам чинного законодавства. Заява встановле-
ного зразка про видачу ліцензії в матеріалах справи 
відсутня, а позивачем суду не надана.

Аналіз викладеного свідчить про те, що з мате-
ріалів справ вбачається, що заходи охорони здій-
снюються приватними підприємствами згідно з 
ліцензією МВС України на право провадження гос-
подарської діяльності з надання послуг, пов’язаних 
з охороною державної та іншої власності, надання 
послуг з охорони громадян на підставі цивільно-пра-
вових відносин.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України 
№ 1775 ліцензійні умови є нормативно-правовим 
актом, положення якого встановлюють кваліфіка-
ційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для 
провадження певного виду господарської діяльності.

Аналіз викладеного свідчить про те, що орган 
ліцензування з урахуванням вимог статті 19 Кон-
ституції України, Закону України «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності» [4] здійснює 
свою діяльність. Проводяться перевірки ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності надання 
послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої 
власності, у зв’язку з чим суд, розглядаючи позовні 
вимоги, може зобов’язати до певних дій Міністер-
ство внутрішніх справ України як суб’єкта ліцензу-



95

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3/2016
 
вання прийняти рішення про анулювання ліцензій 
приватних підприємств.

З’ясовано, що під законними нормативно-право-
вими актами розуміють різний порядок ліцензій-
них умов відповідно до сфери охоронної діяльності 
приватних охоронних структур. Таким чином, ми 
вважаємо за необхідне уніфікувати нормативно-

правові акти в один законодавчий (або підзаконний) 
акт, що регулював би порядок ліцензування при-
ватних охоронних структур (відповідно до специ-
фіки охоронної діяльності) з визначенням основних 
положень, умов та порядку ліцензування, а також 
підстав настання відповідальності за порушення 
ліцензійних умов.
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ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

ON LEGAL REGIME OF CYBERSECURITY IN UKRAINE

В статті представлений аналіз чинного та перспективного національного законодавства (практики його застосування) в 
галузі кібернетичної безпеки як однієї зі складових безпеки держави. Актуальність дослідження питання правового режи-
му кібербезпеки підтверджена необхідністю запуску ефективної системи захисту для запобігання вчиненню правопорушень 
(злочинів) через віртуальний простір. Досліджені норми кримінального та адміністративного права, що у сукупності станов-
лять правовий режим кібербезпеки в Україні.

Ключові слова: правовий режим, кібербезпека, державний примус, інформаційний простір.

В статье представлен анализ действующего и перспективного национального законодательства (практики его применения) 
в области кибернетической безопасности как одной из составляющих безопасности государства. Актуальность исследования 
вопроса правового режима кибербезопасности подтверждена необходимостью запуска эффективной системы защиты для 
предотвращения совершения правонарушений (преступлений) посредством виртуального пространства. Исследованы нормы 
уголовного и административного права, которые в совокупности составляют правовой режим кибербезопасности в Украине.

Ключевые слова: правовой режим, кибербезопасность, государственное принуждение, информационное пространство.

The article is an analysis of existing and future national legislation (its implementation) in the field of cyber security as one of 
the state’s security components. Relevance of the research question of the legal regime of cybersecurity confirmed the need to launch 
an effective protection system to prevent the commission of offenses (crimes) by the virtual space. Abstract rules of criminal and 
administrative law, which together make up the legal regime of cybersecurity in Ukraine.

Key words: legal regime, cybersecurity, state coercion, information space.
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Науково-технічний прогрес докорінно змінив 
суспільство: на сьогоднішній день інформаційні 
технології та технології у сфері телекомунікації віді-
грають чи не найважливішу роль у розвитку країн 
та визначенні рівня життя населення. Але разом із 
запровадженням нових технологій й відкриттям 
величезного інформаційного простору з’являються й 
невідомі до цього моменту проблеми, серед яких слід 
назвати, зокрема, кібернетичні злочини, правопору-
шення, що становлять загрозу не лише для окремих 
громадян, а й державної безпеки країн (з урахуван-
ням сфери впливу технологій).

Актуальним це питання є не лише для України, а 
й для всіх інших країн, тому що не розроблено ефек-
тивної системи захисту для запобігання вчиненню 
правопорушень (злочинів) через віртуальний про-
стір. В будь-якому разі легально створена й запро-
ваджена структура захисту має бути регламентована 
законодавством країн, саме тому вкрай важливим є 
питання правового регулювання в цій сфері.

Дослідження тематики, пов’язаної з пробле-
мами кібербезпеки, здійснює багато науковців, 
зокрема В.М. Богуш, В.М. Бутузов, К.Ю. Галинська, 
Л.П. Коваленко, Є.В. Ющук. При ознайомленні з 
їхніми дослідженнями можна дійти висновку, що 
наявний стан кібербезпеки в Україні не відповідає 
законодавству європейського простору. І тому для 
інтеграції в Європейський Союз необхідно удоско-
налити національне законодавство в сфері інформа-
ційних технологій та перевести його на вищій рівень, 
що забезпечить безпеку держави в інформаційному 

просторі і буде сприяти міжнародному співробітни-
цтву у кібернетичній сфері.

Метою статті є спроба проаналізувати чинне наці-
ональне законодавство в галузі кібербезпеки як однієї 
зі складових безпеки держави, а також віднайти недо-
ліки та шляхи вдосконалення правової системи кра-
їни в цілому згідно з проведеним аналізом.

Віртуальний простір не має меж і кордонів, в 
ньому будь-хто набуває широких можливостей у 
сфері його використання, саме це робить кіберпрос-
тір надзвичайно зручним для здійснення протиправ-
ної діяльності. Це й злочини в різних сферах госпо-
дарювання та управління, це й хакерські атаки на 
урядові сайти та банківські бази даних, це й спроби 
порушити суспільно-політичний лад у суспільстві 
через поширення дезінформації чи пропаганди. Для 
забезпечення інформаційної безпеки в Україні засто-
совується досить розгалужена нормативно-правова 
база. Її складають Конвенція Ради Європи про кіберз-
лочинність [1]; Закони України «Про інформацію» 
[7], «Про основи національної безпеки України» 
[8], «Про Державну службу спеціального зв’язку та 
захисту інформації України» [3], «Про телекомуні-
кації» [10], «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах» [6], «Про доступ до 
публічної інформації» [4], «Про оборону України» 
[9], «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 
[5]; Укази Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України «Про Стра-
тегію національної безпеки України» від 6 травня 
2015 року» [11] та «Про рішення Ради національної 
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безпеки і оборони України «Про нову редакцію Воєн-
ної доктрини України» від 2 вересня 2015 року» [12]; 
окремі положення Кримінального Кодексу України, 
окремі Постанови та Рішення Кабінету Міністрів 
України. Тепер перейдемо до більш детального роз-
гляду зазначених нормативно-правових актів.

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 
передбачає міжнародне співробітництво і спільну 
кримінальну політику, що буде спрямована на захист 
суспільства від кіберзлочинності, шляхом створення 
відповідного законодавства та налагодженням між-
народного співробітництва між Державами, що є 
Сторонами Конвенції. Кожна Сторона Конвенції має 
вживати таких законодавчих та інших заходів, які 
можуть бути необхідними для встановлення кримі-
нальної відповідальності відповідно до її внутріш-
нього законодавства за вчинення злочинних про-
типравних діянь, що зазначені в її положеннях. До 
правопорушення проти конфіденційності, цілісності 
та доступності комп’ютерних даних і систем відно-
сяться незаконний доступ, нелегальне перехоплення, 
втручання у дані, втручання у систему, зловживання 
пристроями.

До правопорушень, пов’язаних з комп’ютерами, 
Конвенція відносить підробку та шахрайство. Під-
робка означає навмисне створення (без права на це), 
введення, перетворення, знищення або прихову-
вання комп’ютерних даних, що призводить до ство-
рення недійсних даних з метою того, щоб вони вва-
жались дійсними, щоб з ними проводилися б законні 
дії, як з дійсними.

Шахрайством є навмисне вчинення (без права 
на це) дій, що призводять до втрати майна іншої 
особи шляхом будь-якого введення, зміни, знищення 
чи приховування комп’ютерних даних; будь-якого 
втручання у функціонування комп’ютерної системи 
з шахрайською або нечесною метою набуття еконо-
мічних переваг для себе чи іншої особи.

Також Конвенція класифікує ряд правопорушень, 
що пов’язані зі змістом (стосовно дитячої порногра-
фії) та з порушенням авторських і суміжних прав. 
Зазначені в Конвенції положення щодо додаткової 
відповідальності і санкцій за спробу, допомогу і спі-
вучасть у здійсненні кібернетичної злочинної діяль-
ності, окремо встановлена Конвенцією корпоративна 
відповідальність (відповідальність юридичних осіб 
за злочини в цій сфері).

Якщо розглядати кримінальну відповідальність, 
то можна побачити, що Конвенція встановлює її для 
кожного з визначених у ній злочинів відповідно до 
внутрішнього законодавства держав-учасниць згідно 
з юрисдикційною належністю. Таким чином, осно-
вне завдання в забезпеченні інформаційної безпеки, 
протидії і заподіянні кіберзлочинів покладається на 
правову систему кожної з держав-учасниць окремо, 
і наявність в них недоліків є турботою нормотвор-
ців цих країн. Вагомою і беззаперечною перевагою 
ратифікації цієї Конвенції для всіх сторін-учасни-
ків є, звичайно, міжнародне співробітництво. Тут 
застосовуються екстрадиція, загальні принципи вза-
ємної допомоги з метою розслідування або переслі-

дування кримінальних правопорушень, пов’язаних 
з комп’ютерними системами і даними, або з метою 
збирання доказів у електронній формі щодо кримі-
нального правопорушення, добровільне надання 
інформації [1].

Закон України «Про інформацію» передбачає 
обмеження права на інформацію в інтересах наці-
ональної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку, з метою запобігання завору-
шенням чи злочинам, для охорони здоров’я насе-
лення, для захисту репутації або прав інших людей, 
для запобігання розголошенню інформації, одер-
жаної конфіденційно, або для підтримання автори-
тету і неупередженості правосуддя. Стаття 28 цього 
Закону зазначає, що інформація не може бути вико-
ристана для закликів до повалення конституційного 
ладу, порушення територіальної цілісності України, 
пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпа-
лювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 
вчинення терористичних актів, посягання на права і 
свободи людини [7].

Доречно, що стосовно інформації у віртуальному 
просторі положення вищерозглянутої Конвенції про 
кібербезпечність дають змогу притягнути правопо-
рушників до кримінальної відповідальності згідно з 
вітчизняним законодавством.

Закон України «Про основи Національної без-
пеки України» розглядає комп’ютерну злочинність та 
комп’ютерний тероризм як одну із загроз національ-
ним інтересам і національній безпеці України [8].

Закон України «Про Державну службу спеціаль-
ного зв’язку та захисту інформації України» покладає 
на Державну службу спеціального зв’язку обов’язок 
забезпечити функціонування команди реагування на 
комп’ютерні надзвичайні події України – CERT-UA. 
До її функцій належать накопичення та аналіз даних 
про вчинення чи спроби вчинення протиправних дій 
щодо державних інформаційних ресурсів в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах, про їх наслідки 
та інформування правоохоронних органів для вжиття 
запобіжних заходів та припинення злочинів у кібер-
нетичній сфері [3].

Закон України «Про телекомунікації» передба-
чає серед прав операторів та провайдерів телеко-
мунікацій право відключення на підставі рішення 
суду кінцевого обладнання, якщо воно використо-
вується абонентом для вчинення протиправних дій 
чи дій, що загрожують державній безпеці. Також 
оператори телекомунікацій, незалежно від форм 
власності, насамперед надають у користування на 
договірних засадах ресурси своїх мереж державній 
системі урядового зв’язку, національній системі 
конфіденційного зв’язку, органам з надзвичайних 
ситуацій, безпеки, оборони, Нацполіції, Національ-
ному антикорупційному бюро України, Держбюро 
розслідувань у порядку, встановленому ЦОВЗ. Стат-
тею 41 для персоналу операторів і провайдерів теле-
комунікацій встановлюється відповідальність за 
порушення вимог законодавства України щодо збе-
реження таємниці телефонних розмов, телеграфної 
чи іншої кореспонденції, що передаються засобами 
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зв’язку або через комп’ютер, а також інформації з 
обмеженим доступом щодо організації та функці-
онування телекомунікаційних мереж в інтересах 
національної безпеки, оборони та охорони право-
порядку. Цим Законом споживачам телекомунікацій-
них послуг гарантовано право на безпеку телекому-
нікаційних послуг, проте немає прав без обов’язків, 
тому Законом передбачено обов’язок споживачів не 
допускати використання кінцевого обладнання для 
вчинення протиправних дій або дій, що суперечать 
інтересам національної безпеки, оборони та охорони 
правопорядку [10].

Закон України «Про захист інформації в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах» дає визначення 
поняттю несанкціонованих дії щодо інформації в 
системі і визначає їх як дії, що провадяться з пору-
шенням порядку доступу до інформації, установле-
ного відповідно до законодавства. Відповідальність 
щодо забезпечення захисту систем покладається на 
власника, і він повинен повідомити про спроби чи 
факти несанкціонованих дій у системі щодо дер-
жавних інформаційних ресурсів або інформації з 
обмеженим доступом спеціально уповноваженому 
центральному органу виконавчої влади з питань 
організації спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації або підпорядкованому йому регіональному 
органу [6].

Закон України «Про доступ до публічної інформа-
ції», так само як і Закон України «Про інформацію», 
встановлює обмеження щодо доступу до інформації, 
але ж в цьому випадку до публічної інформації. Це 
робиться тільки в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадського порядку 
з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення, для захисту репу-
тації або прав інших людей, для запобігання розго-
лошенню інформації, одержаної конфіденційно, або 
для підтримання авторитету і неупередженості пра-
восуддя [4].

Закон України «Про оборону України» в сфері 
кібернетичної безпеки серед заходів підготовки 
держави до оборони в мирний час включає захист 
інформаційного простору України та її входження у 
світовий інформаційний простір, створення розви-
нутої інфраструктури в інформаційній сфері. Гене-
ральний штаб Збройних Сил України, відповідно 
до цього Закону, бере участь не лише в організації 
використання і контролю за повітряним та водним 
просторами, а й за інформаційним простором дер-
жави. В свою чергу, Міністерства та інші органи 
виконавчої влади у взаємодії з Міністерством обо-
рони України у межах своїх повноважень повинні 
узгоджувати з Генеральним штабом Збройних Сил 
України питання використання інформаційного про-
стору держави [9].

Закон України «Про засади внутрішньої і зовніш-
ньої політики» визначає одними з основних засад 
внутрішньої політики у сфері національної безпеки 
і оборони забезпечення життєво важливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства і держави; своє-
часне виявлення, запобігання і нейтралізацію реаль-

них та потенційних загроз національним інтересам 
у зовнішньополітичній, оборонній, соціально-еконо-
мічній, енергетичній, продовольчій, екологічній та 
інформаційній сферах [5].

Правове регулювання у сфері кібербезпеки також 
здійснюється Указами Президента України. Росій-
ська загроза, що має довгостроковий характер, та 
інші докорінні зміни у зовнішньому та внутріш-
ньому безпековому середовищі України обумовлю-
ють необхідність створення нової системи забезпе-
чення національної безпеки України, що й зумовило 
видачу Указу Президента «Про рішення Ради наці-
ональної безпеки і оборони України «Про Стра-
тегію національної безпеки України від 6 травня 
2015 року» від 26 травня 2015 року № 287/2015 та 
втрату чинності Указу Президента «Про Страте-
гію національної безпеки України» від 12 лютого 
2007 року № 105/2007. Основні цілі та пріоритети 
«нової» Стратегії визначені до 2020 року. Відповідно 
до положень Стратегії основними пріоритетами 
забезпечення кібербезпеки і безпеки інформаційних 
ресурсів є розвиток інформаційної інфраструктури 
держави; створення системи забезпечення кібербез-
пеки, розвиток мережі реагування на комп’ютерні 
надзвичайні події (CERT); моніторинг кіберпрос-
тору з метою своєчасного виявлення, запобігання 
кіберзагрозам і їх нейтралізації; розвиток спромож-
ностей правоохоронних органів щодо розслідування 
кіберзлочинів; забезпечення захищеності об’єктів 
критичної інфраструктури, державних інформацій-
них ресурсів від кібератак, відмова від програмного 
забезпечення, зокрема антивірусного, розробленого 
у Російській Федерації; реформування системи 
охорони державної таємниці та іншої інформації з 
обмеженим доступом, захист державних інформа-
ційних ресурсів, систем електронного врядування, 
технічного і криптографічного захисту інформації 
з урахуванням практики держав – членів НАТО та 
ЄС; створення системи підготовки кадрів у сфері 
кібербезпеки для потреб органів сектору безпеки і 
оборони; розвиток міжнародного співробітництва 
у сфері забезпечення кібербезпеки, інтенсифікація 
співпраці України та НАТО, зокрема в межах Трас-
тового фонду НАТО для посилення спроможностей 
України у сфері кібербезпеки [11].

Указ Президента «Про рішення Ради національ-
ної безпеки і оборони України «Про нову редакцію 
Воєнної доктрини України» від 2 вересня 2015 року» 
визначає серед головних тенденцій інформаційного 
простору, що впливають на воєнно-політичну обста-
новку в регіоні довкола України такі, як модернізація 
та вдосконалення спеціальними службами іноземних 
держав систем і комплексів технічної розвідки, наро-
щування їх можливостей, спроби несанкціонованого 
доступу до об’єктів інформаційної інфраструктури 
України, інформаційна війна Російської Федерації 
проти України.

Цілеспрямований інформаційний (інформа-
ційно-психологічний) вплив з використанням 
сучасних інформаційних технологій, спрямований 
на формування негативного міжнародного іміджу 
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України, а також на дестабілізацію внутрішньої 
соціально-політичної обстановки, загострення між-
етнічних та міжконфесійних відносин в Україні 
або її окремих регіонах і місцях компактного про-
живання національних меншин, Указ визначає як 
один із воєнно-політичних викликів. Серед осно-
вних завдань воєнної політики України Указом було 
виділено вдосконалення державної інформаційної 
політики у воєнній сфері. У розв’язанні завдань із 
забезпечення воєнної безпеки України у кіберне-
тичному просторі зазначеним нижче державним 
органам надаються такі ролі:

1) служба зовнішньої розвідки України займа-
ється добуванням розвідувальної інформації, здій-
сненням спеціальних заходів впливу та протидії 
зовнішнім загрозам національній безпеці України 
у політичній, економічній, військово-технічній, 
науково-технічній, інформаційній та екологічній 
сферах; бере участь у боротьбі з тероризмом, між-
народною організованою злочинністю, незаконною 
торгівлею зброєю і технологіями її виготовлення;

2) державна служба спеціального зв’язку та 
захисту інформації України займається забезпе-
ченням функціонування урядового зв’язку Верхо-
вного Головнокомандувача Збройних Сил України з 
посадовими особами Збройних Сил України, інших 
військових формувань, правоохоронних органів 
спеціального призначення під час їх перебування 
в пунктах управління, забезпечення кіберзахисту 
об’єктів критичної інфраструктури.

Також цим Указом передбачається поглиблення 
кооперації та співробітництва з НАТО і ЄС у сфері 
розвідки щодо протидії агресивній політиці Росій-
ської Федерації, міжнародним терористичним, релі-
гійно-екстремістським та злочинним організаціям, 
залучення допомоги розвідувальних структур НАТО 
і ЄС, а також держав – членів НАТО і ЄС з питань 
реформування розвідувальних органів України, 
отримання доступу до інформаційних мереж, які 
поповнюються за рахунок розвідувальної інформа-
ції з різних джерел, у тому числі від держав – членів 
НАТО і ЄС [12].

Підводячи підсумки щодо змісту зазначених Ука-
зів Президента, можемо сказати, що їх основними 
цілями з урахуванням останніх подій в країні є забез-
печення протидії протиправним агресивним діям з 
боку Російської Федерації, зокрема у сфері кіберне-
тичної безпеки держави.

Кримінальна відповідальність за протиправні 
винні діяння у кібернетичній сфері встановлена Роз-
ділом XVI «Злочини у сфері використання електро-
нно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем 
та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» 
Кримінального кодексу України. Зокрема, вста-
новлюється відповідальність за несанкціоноване 
втручання в роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку; ство-
рення з метою використання, розповсюдження або 
збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а 
також їх розповсюдження або збут; несанкціоновані 

збут або розповсюдження інформації з обмеженим 
доступом, яка зберігається в електронно-обчислю-
вальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 
системах, комп’ютерних мережах або на носіях 
такої інформації; несанкціоновані дії з інформа-
цією, яка оброблюється в електронно-обчислю-
вальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 
системах, комп’ютерних мережах або зберігається 
на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має 
право доступу до неї; перешкоджання роботі елек-
тронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), авто-
матизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 
електрозв’язку шляхом масового розповсюдження 
повідомлень електрозв’язку [2].

Підсумовуючи викладене із нормативно-право-
вих актів у сфері регулювання кібербезпеки України, 
вважаємо, що перше, що необхідно виправити, – це 
відсутність законодавчо закріпленої термінології в 
цій сфері, зокрема визначити поняття «кібератака», 
«кібернетична безпека», «кіберзлочин», «кіберза-
гроза», «кіберзахист». Також відсутні в законодав-
чому закріпленні й об’єкти кіберзахисту, проблем-
ним є і питання виокремлення суб’єктів забезпечення 
кібербезпеки, останнє зумовлено надмірною роз-
шарованістю законодавства й розкрито в ньому не 
в повній мірі. Взагалі немає визначення принципів, 
на основі яких має здійснюватися правове регулю-
вання. Доцільним було б і поступове розширення 
класифікації правопорушень у цій сфері.

У нас є гіпотеза, що категорія «адміністративний 
режим» є реальним, практичним уособленням дії 
групи норм права на конкретно визначеному об’єкті. 
Під об’єктом тут розуміємо групу суспільних від-
носин, що врегульовані нормами адміністративного 
права. При висуненні такої гіпотези та перевірці 
вказаної теорії слід керуватись певними прийомами, 
правилами і способами дослідження, що вкупі і 
характеризуватимуть метод дослідження [14].

Стає зрозумілим, що для вирішення зазначених 
недоліків є вкрай необхідним прийняття спеціаль-
ного закону, який би врегульовував відносини, що 
виникають у кібернетичному просторі. В 2013 році 
були невдалі спроби прийняття законопроекту у 
цій сфері, але вже 19 червня 2015 року був пода-
ний до розгляду доопрацьований проект № 2126а 
у новій редакції «Про основні засади забезпечення 
кібербезпеки в Україні». В ньому надається чимала 
термінологічна база у сфері кібернетичної без-
пеки, виокремлюються об’єкти та суб’єкти право-
відносин, встановлюються принципи правового 
регулювання і, звичайно, закріплюється стаття з 
відповідальністю за порушення законодавства в 
сфері кібербезпеки. На даний момент законопроект 
знаходиться на стадії опрацювання комітетом Вер-
ховної Ради України [13]. Щодо розширення кла-
сифікації, то зрозуміло, що з часом поправки з вне-
сенням додаткової класифікації мають відбуватися 
у Кримінальному кодексі України.

Таким чином, можна дійти висновку, що кіберп-
ростір на сьогоднішній день відіграє важливу роль 
у забезпеченні нормального функціонування держав 
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світу й суспільства в цілому. Тому необхідність про-
тидії кіберзагрозам, що можуть нанести шкоду наці-
ональній безпеці України, потребує створення влас-
ної дієвої системи інформаційної безпеки.

Належно розроблена та втілена в життя категорія 
правового режиму кіберпростору могла б усунути 
надмірну розшарованість правового регулювання, 
більш чітко та послідовно визначити суб’єктів 
досліджуваних правовідносин та порядок їх взаємо-
дії, юридичні гарантії забезпечення прав людини, 

форми, методи діяльності контролюючих суб’єктів, 
заходи юридичної відповідальності.

З позитивних моментів у правовому регулюванні 
є міжнародне співробітництво у сфері кібернетич-
ної безпеки, що забезпечується Конвенцією «Про 
кіберзлочинність», але, на жаль, поки не усунені 
недоліки національного законодавства, положення 
цієї Конвенції не зможуть допомогти працювати 
механізму національної системи захисту від інфор-
маційних загроз.
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В статті досліджені поняття та види функцій господарських судів України як суб’єктів адміністративного права. Удо-
сконалена дефініція поняття «функції господарських судів як суб’єктів адміністративного права», розроблена класифікація 
функцій господарських судів, охарактеризовані види функцій господарських судів, визначені особливості функціонування 
господарських судів як суб’єктів адміністративного права.
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В статье исследованы понятие и виды функций хозяйственных судов Украины как субъектов административного права. 
Усовершенствована дефиниция понятия «функции хозяйственных судов как субъектов административного права», разрабо-
тана классификация функций хозяйственных судов, охарактеризованы виды функций хозяйственных судов, определены осо-
бенности функционирования хозяйственных судов как субъектов административного права.
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In the article the concept of functions and types of economic courts of Ukraine as administrative law. Improved definition of the 
concept of “economic function as courts of administrative law”, the classification of commercial courts function, described types of 
commercial courts function, the features of a functioning commercial courts of administrative law.

Key words: commercial courts function, administrative law, entities functioning.

Господарські суди належать до системи судів 
загальної юрисдикції, тим самим складаючи елемент 
єдиної судової системи України. Тому основною їх 
функцією є відправлення правосуддя в господар-
ському судочинстві. Однак кожний окремо взятий 
господарський суд є державним органом з відповід-
ними атрибутами, що дає підстави розглядати його 
як суб’єкта державно-владних повноважень. Харак-
теризуючи господарські суди в такому контексті, 
необхідно враховувати певну специфіку їх управлін-
ських функцій, оскільки реалізація останніх завжди 
здійснюється у зв’язку з виконанням основного 
обов’язку судової влади – відправлення правосуддя.

З урахуванням цього виникає необхідність у про-
веденні комплексного дослідження поняття та осо-
бливостей функцій господарських судів як суб’єктів 
адміністративного права.

Актуальність теми статті підтверджується тим, 
що в науковій літературі дослідження, присвячені 
функціонуванню господарських судів, як правило, 
проведені в аспекті процесуальних галузей права. 
Однак існує недостатня кількість наукових праць, 
в яких розглядається адміністративно-правовий 
аспект цієї проблеми, що у поєднанні з необхідністю 
комплексного наукового аналізу питання функцій 
господарських судів як суб’єктів адміністративного 
права обумовлює важливість та своєчасність статті.

Окремі аспекти питання функціонування сис-
теми господарських судів, а також функції суб’єктів 
державно-владних повноважень досліджували такі 
вчені, як М.Й. Вільгушинський, С.В. Глущенко, 
С.Ф. Демченко, О.Ю. Дудченко, Ю.М. Ільницька, 
С.О. Короєд, Р.О. Куйбіда, Л.М. Москович, І.В. Наза-

ров, М.В. Пєнцов, П.Ф. Пилипчук, М.В. Тесленко, 
П.В. Хотенець, Я.Н. Шевченко. Однак на сьогодніш-
ній день відсутні комплексні дослідження, присвя-
чені визначенню поняття та видів функцій господар-
ських судів як суб’єктів адміністративного права, що 
ще раз підкреслює важливість та актуальність запро-
понованої теми.

Метою статті є визначення поняття та видів функ-
цій господарських судів як суб’єктів адміністра-
тивного права. Для досягнення поставленої мети 
необхідно виконати такі завдання: сформулювати 
поняття «функції господарських судів як суб’єктів 
адміністративного права», розробити класифікацію 
функцій господарських судів, охарактеризувати види 
функцій господарських судів, визначити особливості 
функціонування господарських судів як суб’єктів 
адміністративного права.

Господарські суди, виступаючи активними 
суб’єктами адміністративного права, здійснюють 
ряд функцій в межах повноважень, визначених Кон-
ституцією та законами України. Для визначення 
видів таких функцій передусім слід з’ясувати зна-
чення категорії «функція».

Термін «функція» у правовій науці входить скла-
довою частиною у багато різних за змістом понять 
(наприклад, функції держави, функції державних 
органів, законодавча функція, функція управління, 
судова функція, функція здійснення влади). У кож-
ному з них, як засвідчив аналіз, функція окрес-
лює мету створення або існування певного об’єкта 
[1, с. 74]. У контексті функцій держави, уряду, окре-
мих міністерств, суду, інших державних органів тео-
рія держави і права визначає її як напрям, предмет 
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діяльності того чи іншого політико-правового інсти-
туту, зміст цієї діяльності, її забезпечення.

Під функціями держави розуміють також предмет 
і зміст її діяльності, що розглядаються у комплексі 
та зумовлюють засоби та способи цієї діяльності 
[2, с. 164], «головні напрями», «основні напрями», 
«головні сторони», «основні форми», «частини» 
державної діяльності, що виражають «її сутність 
і соціальне призначення, мету та завдання» тощо 
[3, с. 122]. Функції судової влади, в свою чергу, визна-
чають як основні напрями реалізації мети, завдань та 
складових її діяльності, що забезпечують роль і при-
значення судової влади в суспільстві [4, с. 361].

Функції судової влади реалізуються в порядку 
здійснення конкретного виду судочинства (консти-
туційного, цивільного, кримінального, господар-
ського, адміністративного та в справах про адміні-
стративні правопорушення). Тому деякі науковці 
окремо визначають процесуальні функції суду. 
Наприклад, функція сучасного цивільного судочин-
ства визначається П.О. Поповим як врегульована 
нормами цивільного процесуального законодавства 
діяльність суду як органу державної судової влади і 
всіх суб’єктів цивільного судочинства, спрямована 
на виконання об’єктивно значущих завдань і цілей 
цивільного судочинства за допомогою процесуаль-
них засобів, зазначених у законі [5, с. 150].

Між тим суди, в тому числі господарські, необ-
хідно розглядати як органи державної влади в системі 
державного управління, тобто як суб’єкти владних 
повноважень. В Постанові Пленуму Вищого адміні-
стративного суду України «Про окремі питання юрис-
дикції адміністративних судів» владна управлінська 
функція визначається як діяльність усіх суб’єктів 
владних повноважень з виконання покладених на них 
Конституцією чи законами України завдань [6].

М.Й. Вільгушинський під владними повноважен-
нями пропонує розуміти засновані на нормах публіч-
ного права можливості суб’єктів публічної влади 
(суб’єктів владних повноважень) видавати юридичні 
акти та вчиняти дії, спрямовані на забезпечення 
реалізації публічного інтересу [7, с. 12]. При цьому, 
на думку науковця, будь-який суб’єкт, який воло-
діє такими повноваженнями, належить до суб’єктів 
публічної влади. Суди та інші органи судової сис-
теми він відносить до особливої групи суб’єктів дер-
жавно-владних повноважень.

Поняття «суб’єкт владних повноважень» (суб’єкт 
з владними повноваженнями), на думку Ю.М. Іль-
ницької, можна визначити як орган державної влади, 
орган місцевого самоврядування, що здійснюють 
владні, управлінські функції на основі чинного зако-
нодавства в рамках їх повноважень для забезпечення 
реалізації політики держави та захисту прав та інтер-
есів людини і громадянина [8, с. 329].

Виходячи з вищеозначеного, функції господар-
ських судів як суб’єктів адміністративного права 
визначимо як обумовлені метою здійснення пра-
восуддя в господарському судочинстві основні 
напрями їх діяльності, в яких знаходять втілення 
владні повноваження господарських судів.

Функції господарських судів як суб’єктів адміні-
стративного права доцільно об’єднати в дві великі 
групи за критерієм їх цільової спрямованості: 
1) адміністративні функції, що реалізуються у 
зв’язку зі здійсненням правосуддя у господарському 
судочинстві; 2) адміністративні функції, які викону-
ються у зв’язку зі здійсненням судового управління 
(внутрішньо-організаційного або зовнішнього). Роз-
глянемо кожну з названих груп.

Так, до першої групи належать такі функції.
1) Здійснення підготовчо-організаційних дій, що 

передують розгляду господарської справи. В межах 
реалізації цієї функції господарський суд здійснює 
такі конкретні управлінські дії: перевіряє факт під-
відомчості справи господарському суду (ст. 12 Гос-
подарського процесуального кодексу (далі – ГПК 
України)); визначає відповідність справ за терито-
ріальною та інстанційною підсудністю; перевіряє 
зміст позовної заяви та поданих до неї документів, 
перевіряє факт сплати судового збору, а також вчи-
няє підготовчі дії, визначені ст. 65 ГПК України 
(вирішує питання про залучення до участі у справі 
іншого відповідача та про виключення чи заміну 
неналежного відповідача; викликає представників 
сторін (якщо сторони знаходяться у тому ж населе-
ному пункті, що й господарський суд) для уточнення 
обставин справи і з’ясовує, які матеріали може бути 
подано додатково) [9].

2) Судове керівництво ходом розгляду та вирі-
шення господарської справи. Цю функцію можна 
вважати базовою функцією всього господарського 
процесу. Вона виражається в тому, що суд (суддя) 
здійснює ведення судового процесу на всіх стадіях 
проходження господарської справи, завдяки чому 
сторони та інші учасники процесу отримують мож-
ливість на рівних умовах та з додержанням інших 
принципів правосуддя реалізувати своє право на 
судовий захист.

На думку С.О. Короєда, процесуальне керівни-
цтво включає такі повноваження суду: 1) керівництво 
рухом процесу, слідкування за дотриманням про-
цесуального регламенту; 2) забезпечення порядку 
в судовому засіданні, виконання обов’язків перед 
судом; 3) сприяння сторонам у витребуванні доказів, 
які вони не можуть здобути самостійно, вказівка на 
недослідженість фактичних обставин справи та про-
позиція надати докази; 4) роз’яснення учасникам 
процесу їхніх процесуальних прав і обов’язків, попе-
редження про наслідки їх неналежного виконання та 
відмови від їх здійснення [10, с. 281].

Крім означених науковцем дій, що реалізову-
ються в межах виконання судом (суддею) функції з 
процесуального керівництва, до них також слід від-
нести застосування заходів процесуального примусу 
за порушення встановленого порядку.

Як зазначає Я.М. Шевченко, функцію застосу-
вання судом заходів процесуального примусу слід 
визначити як встановлену нормами процесуального 
права і забезпечену державним примусом міру впливу 
на правопорушника у вигляді покладання на нього 
обтяжливого додаткового обов’язку або позбавлення 



103

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3/2016
 
прав майнового чи особистого характеру, що не ком-
пенсується, здійснення окремих процесуальних дій 
або застосування інших заходів державного примусу 
за вчинення протиправних цивільних процесуаль-
них дій (бездіяльності) [11, с. 200].

Право господарського суду застосовувати від-
повідні заходи процесуального впливу закріплене 
ст. 74 ГПК України.

3) Забезпечення однакового та правильного 
застосування судами норм матеріального та проце-
суального права при розгляді господарських справ. 
Ця функція здійснюється Вищим господарським 
судом України та Верховним Судом України при 
перегляді судових рішень в господарських справах, 
проведенні аналізу та узагальненні судової прак-
тики розгляду різної категорії господарських справ. 
Формою її реалізації є винесення постанов, в яких 
містяться рекомендації щодо правильного та одна-
кового застосування судами норм матеріального та 
процесуального права в подібних правовідносинах.

Відповідно до законопроекту «Про судоустрій і 
статус суддів» № 4734 функцію щодо забезпечення 
єдності судової практики виконує Велика Палата 
Верховного Суду України, зокрема, шляхом здій-
снення таких повноважень: у визначених законом 
випадках діє як суд касаційної інстанції з метою 
забезпечення однакового застосування норм права 
касаційними судами; аналізує судову статистику 
та вивчає судову практику; здійснює узагальнення 
судової практики [12].

4) Здійснення судового контролю. На думку 
П.В. Хотенець, судовий контроль постає як такий 
аспект реалізації функції правосуддя, в межах якого 
суд як орган судової влади активно і цілеспрямовано 
впливає передбаченими процесуальним законом 
правовими засобами на розвиток правової ситуації 
у правовідносинах учасників судового процесу, а у 
передбачених законом випадках – також і сторон-
ніх стосовно процесу осіб з метою приведення такої 
ситуації до параметрів ідеальної юридичної моделі, 
визначеної відповідно до норми права чи їх комп-
лексу [13, с. 276].

Судовий контроль при здійсненні господарського 
судочинства виражається передусім у перегляді 
рішень судів першої та апеляційної інстанції судами 
вищих інстанцій. Крім того, судовий контроль вияв-
ляється і в межах кожного окремого провадження, 
коли суд (суддя) здійснює керівництво ходом судо-
вого процесу.

5) Забезпечення законності та примусового вико-
нання рішень судів, в тому числі третейських. Ця 
функція реалізується в господарському судочинстві 
на кінцевому етапі провадження у справі. Відпо-
відно до ст. 116 ГПК України виконання рішення гос-
подарського суду провадиться на підставі виданого 
ним наказу, який є виконавчим документом. Після 
набрання судовим рішенням законної сили наказ 
видається за заявою стягувачу чи прокурору, який 
здійснював у цій справі представництво інтересів гро-
мадянина або держави в суді, або надсилається стягу-
вачу рекомендованим чи цінним листом [9].

Судовий наказ – це виконавчий документ, який 
відповідно до Закону України «Про виконавче 
провадження» [14] є підставою для примусового 
виконання рішення суду. Таким чином, виконання 
функції щодо видачі судового наказу здійснюється 
з метою надання права особі, на користь якої вине-
сене судове рішення, скористатися правовою мож-
ливістю (правом) звернутися до державної вико-
навчої служби або іншого органу, визначеного 
законом, для примусового виконання рішення гос-
подарського суду. Завдяки цій функції гарантується 
обов’язковість судових рішень, забезпечується їх 
авторитетність.

Крім того, для забезпечення обов’язковості 
рішення господарського суду та своєчасності його 
виконання ст. 121-2 ГПК України закріплене право 
учасників виконавчого провадження оскаржити в 
суді рішення, дії або бездіяльність працівника Дер-
жавної виконавчої служби, які пов’язані з виконан-
ням рішення господарського суду.

У зв’язку з тим, що господарські спори можуть 
вирішуватися в порядку їх розгляду у третейських 
судах, для забезпечення законності та обов’язковості 
рішень цих судів розд. XIV-1 ГПК України регламен-
тований порядок оскарження рішень третейських 
судів у господарських судах та видачі виконавчих 
документів на їх примусове виконання у разі відпо-
відності вимогам закону.

До функцій другої групи, зокрема тих, що вико-
нуються у зв’язку зі здійсненням судового управ-
ління, не пов’язаного із провадженням у господар-
ських справах, віднесемо такі.

1) Представницькі функції, пов’язані зі здійснен-
ням головами, їх заступниками господарських судів 
представництва відповідних судів як органів дер-
жавної влади у відносинах з іншими органами дер-
жавної влади, органами місцевого самоврядування, 
фізичними та юридичними особами (п. 1 ч. 1 ст. 24, 
п. 1 ч. 1 ст. 29, п. 1 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»).

На думку О.Ю. Дудченка, представницька функ-
ція голови суду носить профілактичний харак-
тер, що може втілюватися способом його виступів 
(докладів) з інформацією щодо проблемних питань 
правозастосовної практики, зокрема й за рахунок 
виступів у засобах масової інформації [15, с. 208]. 
Водночас слід зазначити, що функцію представ-
ництва слід відрізняти від функції інформаційної 
взаємодії, незважаючи на близькість їх змісту. В 
основі диференціації цих функцій лежить крите-
рій цільової спрямованості. Зокрема, під час здій-
снення представницької функції переслідується 
мета забезпечення інтересів господарських судів, 
їх відстоювання у відносинах з іншим суб’єктами. 
Під час виконання функції взаємодії господарських 
судів з іншими органами державної влади, фізич-
ними чи юридичними особами, як правило, забез-
печується дотримання прав та інтересів протилеж-
ної сторони правовідносин у межах повноважень, 
наданих господарським судам (наприклад, надання 
відповідей на інформаційні запити).
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2) Контрольні функції. Відповідно до ст. ст. 24, 
29, 32 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» голова суду (його заступник) контролює 
ефективність діяльності апарату суду, вносить 
керівникові територіального управління Держав-
ної судової адміністрації України подання про при-
значення на посаду керівника апарату суду, заступ-
ника керівника апарату суду та про звільнення їх з 
посад, а також про застосування до керівника апа-
рату суду, його заступника заохочення або накла-
дення дисциплінарного стягнення відповідно до 
законодавства тощо.

При цьому слід відрізняти судовий контроль, що 
здійснюється під час провадження в господарських 
справах, та управлінський контроль, що реалізується 
в порядку здійснення судового внутрішньо-організа-
ційного управління.

3) Організаційні функції. Вони виражаються у 
здійсненні таких дій: організації ведення в суді судо-
вої статистики, видання наказів на підставі рішень 
компетентних органів про призначення судді на 
посаду, притягнення його до відповідальності, орга-
нізації підвищення кваліфікації судів тощо.

4) Забезпечувальні функції. В порядку вико-
нання цих функцій реалізуються такі дії: забезпе-
чення виконання рішень зборів суддів місцевого 
суду, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів 
з метою підвищення якості судочинства тощо.

С.В. Глущенко, досліджуючи функції вищих 
спеціалізованих судів, зробила висновок, що функ-
ції інформаційно-аналітичного забезпечення дають 
можливість суду нижчого рівня при прийнятті 
рішення у конкретній справі використовувати, крім 
нормативних приписів, необхідний обсяг інформації 
аналітичного змісту (довідок, аналізів, рекомендацій 
тощо) для вирішення певного проблемного питання 
у сфері правозастосування [16, с. 44].

Отже, правова природа забезпечувальних функ-
цій полягає в тому, що для виконання основного 
повноваження господарських судів, тобто здійснення 
правосуддя в господарському судочинстві, виникає 
необхідність у забезпеченні необхідним ресурсами: 
кадровими, інформаційним, матеріально-техніч-
ними. Тому таке забезпечення є частиною управлін-

ської функції, що реалізується в кожному суді суд-
дями, які займають адміністративні посади.

5) Функції взаємодії, в тому числі інформаційної. 
Під час виконання цих функцій реалізуються такі дії: 
надсилання інформаційних запитів до органів дер-
жавної влади та інших суб’єктів, надання відповідей 
на звернення громадян та інших осіб, повідомлення 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Дер-
жавної судової адміністрації України про наявність 
вакантних посад суддів у суді у триденний строк з 
дня їх утворення тощо.

6) Функції судового самоврядування. В кожному 
окремому господарському суді та в усій системі гос-
подарських судів утворюються органи суддівського 
самоврядування на підставі Конституції та законів 
України. Зокрема, згідно зі ст. 125 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» на рівні місцевих, 
апеляційних господарських судів та Вищого госпо-
дарського суду скликаються збори суддів, що скла-
даються з усіх суддів відповідного суду. Можуть 
також проводитись спільні збори суддів в межах всіх 
місцевих або апеляційних господарських судів.

Отже, функції судового управління (крім здій-
снення судового самоврядування) від імені господар-
ських судів безпосередньо реалізуються суддями, які 
займають адміністративні посади в господарських 
судах, тобто головами та їх заступниками. Що ж сто-
сується адміністративних функцій, які здійснюються 
під час провадження у господарському судочинстві, 
то ці функції покладаються на всіх суддів господар-
ських судів.

Таким чином, можемо визначити такі осо-
бливості функціонування господарських судів як 
суб’єктів адміністративного права: 1) є владним 
суб’єктом, наділеним державно-владними повнова-
женнями; 2) завжди займають рівноправні або чільні 
положення у відносинах з іншими суб’єктами, в 
тому числі органами державної влади; 3) у право-
відносинах з іншими суб’єктами зберігають власну 
незалежність і недоторканність суддів та керуються 
виключно законодавством; 4) для повної реаліза-
ції свого адміністративно-правового статусу вико-
ристовують спеціально створені допоміжні органи 
(Державна судова адміністрація, апарат судів тощо).
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У статті досліджена система суб’єктів управління забезпеченням реалізації державної регіональної політики у сфері ви-
щої освіти та надані пропозиції щодо її оптимізації. Виокремлені та досліджені два рівня системи суб’єктів управління у 
досліджуваній сфері: 1) суб’єкти формування державної регіональної політики у сфері вищої освіти; 2) суб’єкти реалізації 
державної регіональної політики у сфері вищої освіти.
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В статье исследована система субъектов управления обеспечением реализации государственной региональной политики в 
сфере высшего образования и предоставлены предложения по её оптимизации. Выделены и исследованы два уровня системы 
субъектов управления в исследуемой сфере: 1) субъекты формирования государственной региональной политики в сфере 
высшего образования; 2) субъекты реализации государственной региональной политики в сфере высшего образования.
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In the article the system of management to implement the state regional policy in higher education and provided suggestions for 
its improvement. Allocated and investigated two levels of system management software implementation of the state regional policy in 
higher education: 1) those forming state regional policy in the field of higher education; 2) entities implementing state regional policy 
in higher education.

Key words: state, regional policy, region, higher education, system subjects, subjects of formation of the state regional policy, 
subjects of realization of the state regional policy.

Побудова нової європейської країни неможлива 
без побудови нової системи вищої освіти, яка пови-
нна спиратись на усталені демократичні принципи 
розвитку демократії, інноваційну діяльність та тех-
нічний прогрес. Важливу роль в реалізації вище-
наведеного грає державна політика у сфері вищої 
освіти, формування якої покладається на органи 
державної влади та місцевого самоврядування. Тому 
на сьогодні особливої актуальності та зацікавленості 
викликають питання, пов’язані зі створенням ефек-
тивної системи суб’єктів управління забезпеченням 
реалізації державної регіональної політики у сфері 
вищої освіти, основним призначенням яких є форму-
вання та реалізація державної регіональної політики 
у сфері освіти з урахуванням потреб регіону та дер-
жави в цілому. Оскільки від цього залежить забезпе-
чення реалізації громадянами права на вищу освіту 
та майбутнє всієї української нації.

Проблеми формування, організації і діяльності 
суб’єктів управління забезпеченням реалізації дер-
жавної регіональної політики у сфері вищої освіти 
останнім часом є предметом дискусії з боку політи-
ків, юристів, науковців та постійно обговорюються 
на науково-практичних конференціях і в публікаціях, 
особливо у зв’язку зі змінами у системі вищої освіти, 
які були започатковані Законом України «Про вищу 
освіту» та Законом України «Про засади державної 
регіональної політики».

Слід зауважити, що проблеми, пов’язані із фор-
муванням та реалізацією державної регіональ-

ної політики в цілому та у сфері освіти зокрема, 
стали предметом наукового аналізу З.С. Варналія, 
О.В. Джафарової, С.М. Домбровської, О.В. Мрін-
ської, І.І. Микульця, І.Л. Райніна, С.А. Романюка, 
В.К. Симоненка та інших. Питання формування та 
діяльності суб’єктів управління у сфері вищої освіти 
стали предметом наукового аналізу Н.Л. Губерської, 
О.В. Поступної, О.Г. Стрельченко, Ю.І. Міхальової, 
М.Н. Курка, Р.В. Шаповала та інших. Праці зазна-
чених учених покладені в основу формування опти-
мальної системи суб’єктів управління забезпечен-
ням реалізації державної регіональної політики у 
сфері вищої освіти, основним призначенням яких є 
забезпечення реалізації громадянами України права 
на якісну вищу освіту.

Метою статті є визначення наявної системи 
суб’єктів управління забезпеченням реалізації дер-
жавної регіональної політики у сфері вищої освіти 
та надання пропозицій щодо її оптимізації.

Отже, до цього часу серед вчених не з’явилося 
єдиного погляду щодо системи суб’єктів управління 
забезпеченням реалізації державної регіональної 
політики у сфері вищої освіти.

Так, О.В. Поступна зазначає, що зараз в Україні 
сформована організаційно-функціональна структура 
державного управління освітою, тобто сукупність 
органів виконавчої влади, об’єднаних предметами 
їх відання та компетенцією. При цьому дослідник 
наголошує на тому, що державне управління галуззю 
вищої освіти в загальнонаціональному масштабі 
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здійснюють державні органи управління освітою, 
які ієрархічно побудовані та включають вищий, цен-
тральний і регіональний рівні, кожний з яких має 
власні повноваження для реалізації державної освіт-
ньої політики. До суб’єктів управління вищою осві-
тою О.В. Поступна відносить Президента України, 
Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, 
Міністерство освіти і науки України, галузеві мініс-
терства і відомства, яким підпорядковані відповідні 
вищі навчальні заклади, а також державні комітети, 
агентства, комісії [1]. Слід зауважити, що ми не 
погоджуємось із позицією дослідника, оскільки до 
суб’єктів управління освітою вона відносить лише 
органи виконавчої влади, що не дає повного уяв-
лення про всіх суб’єктів, які мають власні та деле-
говані повноваження у сфері вищої освіти. На під-
твердження наведемо позицію О.В. Джафарової, 
яка зазначає, що категорія «державне управління» 
не може забезпечити потреби науки адміністратив-
ного права і практики правозастосування, оскільки 
не охоплює весь спектр відносин, які виникають 
у процесі реалізації публічних функцій органами 
публічної влади в цілому та дозвільних правовідно-
син [2, с. 44]. Зазначена позиція вченого цілком може 
бути трансформована до предмету нашого дослі-
дження, а саме публічно-правових відносин у сфері 
вищої освіти. Також поза увагою О.В. Поступної 
залишились органи виконавчої влади, які функціону-
ють на регіональному рівні, а саме місцеві державні 
адміністрації. На думку М.Н. Курка, до суб’єктів 
забезпечення реалізації права громадян України на 
освіту слід віднести державні органи управління 
у сфері освіти, органи місцевого самоврядування, 
органи громадського самоврядування [3].

Рухаючись далі, наведемо позицію О.Г. Стрель-
ченко, Ю.І. Міхальова, які зазначають, що адміні-
стрування освіти здійснюється системою державних 
та недержавних органів (яким делеговано державні 
повноваження). Серед них вони виокремлюють 
Верховну Раду України, Президента України, Кабі-
нет Міністрів України, Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство молоді та спорту України, 
інші центральні органи виконавчої влади, Державну 
інспекцію навчальних закладів України, Міністер-
ство освіти і науки Автономної Республіки Крим, 
Міністерство молоді та спорту Автономної Респу-
бліки Крим, місцеві державні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування [4, с. 406]. Зазначена 
позиція є найбільш повною, оскільки, окрім держав-
них органів, які мають повноваження у сфері управ-
ління вищою освітою, дослідники виокремлюють ще 
суб’єкти делегованих повноважень. Цікавою є теза 
Л.Н. Губерської, яка визначає вищі навчальні заклади 
як складову елементів системи вищої освіти та клю-
чових суб’єктів адміністративно-процедурних пра-
вовідносин, що є особливими освітньо-науковими 
установами, діяльність яких, відповідно до законо-
давства, спрямована на провадження освітньої діяль-
ності на певних рівнях вищої освіти, здійснення нау-
кової, науково-технічної, інноваційної та методичної 
діяльності, забезпечення організації освітнього про-

цесу і здобуття особами вищої освіти. Такої ж пози-
ції дотримується І.О. Сквірський, який зазначає, що 
до системи суб’єктів управління освітою доцільно 
зарахувати навчальні заклади. Оскільки навчальні 
заклади є суб’єктами, які на місцевому рівні реалі-
зують частину функцій Міністерства освіти і науки 
України, а в деяких випадках і інших центральних 
органів виконавчої влади, зокрема у сфері забезпе-
чення реалізації права приватних осіб на доступ до 
освіти [5, с. 307].

Звернемося до чинного законодавства. Так, 
згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про засади дер-
жавної регіональної політики» суб’єктами держав-
ної регіональної політики є Президент України, 
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, центральні 
та місцеві органи виконавчої влади, органи місце-
вого самоврядування, асоціації, об’єднання органів 
місцевого самоврядування, громадські об’єднання, 
юридичні та фізичні особи [6]. А в ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про вищу освіту» державну політику у 
сфері вищої освіти визначає Верховна Рада України, 
а реалізують Кабінет Міністрів України та централь-
ний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки 
[7]. Норми Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади» визначають, що міністерство є 
центральним органом виконавчої влади, яке забезпе-
чує формування та реалізацію державної політики в 
одній чи декількох визначених Президентом України 
сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міні-
стрів України Конституцією та законами України 
[8]. Аналіз положень цього Закону дає нам привід 
зробити висновок, що «проведення» державної полі-
тики покладено на Кабінет Міністрів України. Вини-
кає питання хто є суб’єктом формування державної 
політики в цілому та державної регіональної полі-
тики у сфері вищої освіти зокрема. Цікавим з цього 
приводу є міркування О.В. Джафарової. Як зазначає 
вчений, згідно з Конституцією України саме Верхо-
вна Рада України як представницький орган формує 
державну політику держави, а безпосередньо Кабі-
нет Міністрів України через систему органів публіч-
ної адміністрації забезпечує виконання останньої 
за допомогою певного правового інструментарію. 
Згідно зі ст. 116 Конституції України Кабінет Міні-
стрів України забезпечує проведення фінансової, 
цінової, інвестиційної та податкової політики; полі-
тики у сферах праці й зайнятості населення, соціаль-
ного захисту, освіти, науки і культури, охорони при-
роди, екологічної безпеки та природокористування. 
Тобто можна зробити висновок, що Кабінет Міні-
стрів України, який складається з міністрів, які очо-
люють відповідні міністерства, згідно з Конститу-
цією України є органом, який забезпечує реалізацію 
державної політики, а не формує останню [2, с. 60].

Підсумовуючи, слід зазначити, що проблема 
полягає в тому, що законодавчі акти, які визначають 
основні засади формування та реалізації державної 
політики, а також систему відповідних суб’єктів, 
використовують різні за тлумаченням категорії 
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(«проведення державної політики», «формування», 
«реалізація», «забезпечення формування», «забез-
печення реалізації»), що породжує проблеми при 
визначенні компетенції відповідних суб’єктів.

Підсумовуючи аналіз наявних точок зору та чин-
ного законодавства щодо системи суб’єктів управ-
ління вищою освітою, надамо власні міркування 
з цього приводу. На нашу думку, система суб’єктів 
управління у сфері вищої освіти представлена двома 
рівнями: 1) суб’єкти формування державної регіо-
нальної політики у сфері вищої освіти; 2) суб’єкти 
реалізації державної регіональної політики у сфері 
вищої освіти.

До суб’єктів формування державної регіональ-
ної політики у сфері вищої освіти нами віднесено: 
1) Кабінет Міністрів України; 2) центральний орган 
виконавчої влади у сфері вищої освіти (Міністерство 
освіти і науки України); 3) місцеві органи виконавчої 
влади; 4) органи місцевого самоврядування; 5) гро-
мадські об’єднання; 6) ВНЗ; 7) юридичні та фізичні 
особи.

Зазначимо, що на Кабінет Міністрів України 
покладено обов’язок щодо формування держав-
ної регіональної політики в цілому та у сфері вищої 
освіти зокрема. Але категорія «формування» пови-
нна розглядатись в контексті підготовки відповідних 
інструментів (стратегій, планів, програм, методик) 
її реалізації з урахуванням пропозицій суб’єктів, які 
безпосередньо мають повноваження щодо її реаліза-
ції та мають побажання щодо покращення, а в деяких 
випадках – оптимізації діяльності тієї чи іншої сфери 
суспільних відносин. В той же час Верховна Рада 
України з урахуванням цілей, які стоять перед демо-
кратичною, правовою та європейською державою, де 
права та свободи людини є найголовнішою цінністю0 
затверджує більшістю голосів напрям державної полі-
тики в певній сфері суспільних відносин.

Тобто домінуючу роль у формуванні державної 
політики держави в цілому та у сфері освіти зокрема 
має Кабінет Міністрів України. Аналіз чинного зако-
нодавства дав змогу виокремити такі повноваження 
Кабінету Міністрів України як суб’єкта формування 
державної регіональної політики у сфері вищої 
освіти: 1) розробляє загальнодержавні освітні про-
грами, спрямовані на розвиток вищої освіти в регі-
онах; 2) затверджує Державну стратегію регіональ-
ного розвитку України, план заходів з її реалізації 
в цілому та у сфері освіти зокрема; 3) розробляє 
угоди щодо регіонального розвитку у сфері вищої 
освіти; 4) визначає порядок підготовки, оцінки та 
відбору програм і проектів у сфері вищої освіти, 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів дер-
жавного фонду регіонального розвитку, та порядку 
використання зазначених коштів; 5) затверджує 
перелік програм і проектів регіонального розвитку 
у сфері вищої освіти, реалізація яких здійснюється 
за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку; 6) визначає порядок розроблення і пого-
дження Державної стратегії регіонального розви-
тку України та плану заходів з її реалізації, а також 
регіональних стратегій розвитку та планів заходів 

з їх реалізації в цілому та у сфері освіти зокрема; 
7) визначає порядок координації дій органів вико-
навчої влади із забезпечення формування та реалі-
зації державної регіональної політики у сфері вищої 
освіти; 8) затверджує порядок і методику прове-
дення моніторингу та оцінки результативності реа-
лізації державної регіональної політики та переліку 
індикаторів такого моніторингу в цілому та у сфері 
освіти зокрема; 9) спрямовує і координує діяльність 
центральних та місцевих органів виконавчої влади 
щодо формування державної регіональної політики 
у сфері вищої освіти.

Рухаючись далі, зазначимо, що до повноважень 
центрального органу виконавчої влади, що забез-
печує формування державної регіональної політики 
у сфері вищої освіти (Міністерство освіти і науки), 
належать: 1) підготовка та внесення в установле-
ному порядку проектів нормативно-правових актів 
з питань державної регіональної політики у сфері 
вищої освіти; 2) підготовка та внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України пропозицій щодо узго-
дження цілей, пріоритетів, завдань та заходів цен-
тральних та місцевих органів виконавчої влади, 
органів виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування під час 
розроблення та виконання документів, що стосу-
ються забезпечення формування та реалізації дер-
жавної регіональної політики у сфері вищої освіти, 
проведення моніторингу та оцінки результативності 
виконання визначених завдань у сфері вищої освіти; 
3) забезпечення координації діяльності центральних 
та місцевих органів виконавчої влади щодо фор-
мування державної регіональної політики у сфері 
вищої освіти; 4) розроблення спільно з іншими 
центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, всеукраїнськими асоціаціями органів міс-
цевого самоврядування Державної стратегії регіо-
нального розвитку України в частині вищої освіти; 
5) підготовка спільно з іншими центральними та міс-
цевими органами виконавчої влади та внесення на 
розгляд Кабінету Міністрів України Плану заходів з 
реалізації Державної стратегії регіонального розви-
тку України у сфері вищої освіти; 6) організаційне 
та методичне забезпечення розроблення проектів 
регіональних стратегій розвитку та планів заходів 
з їх реалізації, що стосуються питань вищої освіти; 
7) оцінка та відбір програм і проектів, включаючи 
інвестиційні програми (проекти) у сфері вищої 
освіти, реалізація яких здійснюється за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
подання відповідно до законодавства відповідних 
пропозицій Кабінету Міністрів України; 8) участь у 
співпраці з міжнародними фінансовими організаці-
ями, програмами і фондами у сфері державної регі-
ональної політики, використання відповідних ресур-
сів міжнародної технічної допомоги, які стосуються 
питань вищої освіти.

Що стосується повноважень місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання щодо формування державної регіональної 
політики у сфері вищої освіти, то до останніх можна 
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віднести: 1) ініціювання розроблення та затвер-
дження регіональних стратегій розвитку та планів 
заходів з їх реалізації, зокрема, у сфері вищої освіти; 
2) забезпечення врахування інтересів територіальних 
громад у регіональних стратегіях розвитку та планах 
заходів з їх реалізації, що стосуються питань вищої 
освіти; 3) погодження проекту Державної страте-
гії регіонального розвитку України; 4) підготовка і 
подання відповідно до законодавства до централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує державну 
регіональну політику, пропозицій щодо програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть реа-
лізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку; 5) розроблення програм і 
проектів регіонального розвитку.

Нами були виокремлені як суб’єкт інформу-
вання державної регіональної політики у сфері 
вищої освіти громадські об’єднання, вищі навчальні 
заклади, юридичні та фізичні особи невипадково, 
оскільки останні мають повноваження в частині 
проведення правової експертизи нормативно-пра-
вових актів, які приймаються у сфері вищої освіти, 
можуть бути наділені певними повноваженнями 

щодо входження до робочих груп з розроблення 
стратегій, планів та програм. Саме наявність повно-
важень у цього кола суб’єктів забезпечує можливість 
об’єктивного та всебічного підходу до формування 
державної регіональної політики у сфері освіти із 
врахуванням потреб певного регіону та населення, 
яке проживає на цій території.

Другий рівень суб’єктів державної регіональної 
політики у сфері вищої освіти становлять суб’єкти 
реалізації державної регіональної політики у сфері 
вищої освіти, до яких слід віднести: 1) центральні 
та місцеві органи виконавчої влади (Міністерство 
освіти і науки України, інші центральні органи вико-
навчої влади; Державна інспекція навчальних закла-
дів, місцеві державні адміністрації; 2) органи місце-
вого самоврядування, які представлені виконавчими 
комітетами відповідних рад; 3) публічні установи 
(вищі навчальні заклади ); 4) органи громадського 
самоврядування тощо.

Підсумовуючи, зазначимо, що детальному роз-
гляду системи суб’єктів реалізації державної регіо-
нальної політики у сфері вищої освіти будуть при-
свячені наступні наші публікації.
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Стаття присвячена визначенню форм взаємодії органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України 
з іншими правоохоронними органами через призму форм державного управління. Розкрито питання щодо поділу форм на 
різні види, а також особливості вказаних форм. 

Ключові слова: форми, взаємодія, досудове розслідування, правоохоронні органи, державне управління.

Статья посвящена определению форм взаимодействия органов досудебного следствия Министерства внутренних дел 
Украины с другими правоохранительными органами через призму форм государственного управления. Раскрыты вопросы 
деления форм на соответствующие виды, а также особенности данных форм.

Ключевые слова: формы, взаимодействие, досудебное расследование, правоохранительные органы, государственное 
управление.

This article is devoted to the definition of forms of interaction between the pre-trial investigation the MIA of Ukraine with other 
law enforcement agencies through the prism of the forms of government. This article provides answers to questions about the forms 
section of the relevant species, and disclosed the features of these forms.

Key words: forms, interaction, pre-trial investigation, law enforcement, public administration.

Взаємодія органів досудового розслідування 
Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) Укра-
їни з іншими правоохоронними органами полягає 
в спільній узгодженій реалізації кожним із назва-
них органів своїх функцій у межах покладених на 
них завдань заради досягнення єдиної мети. Ука-
зане вкотре підтверджує, що така взаємодія є нічим 
іншим як різновидом державного управління. Від-
повідно, така діяльність характеризується власти-
вими тільки їй формами та методами своєї реаліза-
ції. Метою статті є з’ясування змісту, особливостей 
і порядку реалізації взаємодії органів досудового 
розслідування МВС України з іншими правоохо-
ронними органами. Ось чому вважаємо актуальним 
висвітлення поняття й видів форм взаємодії указа-
них органів. 

Питання форм взаємодії правоохоронних орга-
нів свого часу розглядали такі видатні вчені, 
як І.А. Азовкін, Ю.П. Битяк, О.М. Бандурка, 
В.В. Богуцький, В.Г. Вишняков, Д.А. Гайдуков, 
В.М. Гаращук, А.Е. Лунєв, О.М. Музичук, М.І. Пис-
котин, Ц.А. Ямпольська та інші. 

Форми взаємодії органів досудового розсліду-
вання МВС України з іншими правоохоронними 
органами ми будемо розглядати через призму форм 
державного управління. Пояснюється така позиція 
тим, що вказана взаємодія, на нашу думку, є різно-
видом державного управління. Відповідно, форма 
взаємодії органів досудового розслідування МВС 
України з іншими правоохоронними органами 
виражає її зміст як різновиду державного управ-
ління. У зв’язку з цим варто звернутись до науко-
вих поглядів щодо визначення форми управління. 

Разом із тим взаємодія органів досудового розслі-
дування МВС України з іншими правоохоронними 
органами є й діяльністю органів публічної влади, 
оскільки органи досудового розслідування МВС 
України є правоохоронними органами, а останні, 
беззаперечно, є органами публічної влади. Тому 
щодо вказаної взаємодії можна також використо-
вувати положення, які стосуються форм діяльності 
органів публічної влади. 

У юридичній літературі вже встиг усталитися 
певний стереотип стосовно трактування й розуміння 
форм управлінської діяльності на кшталт прак-
тичного прояву цієї діяльності в конкретних діях 
конкретних органів та інших суб’єктів управління 
[1, с. 350; 2, с. 121].

У наукових колах також панує думка, що форма 
управління є зовнішнім проявом управлінської 
діяльності, способом вираження її змісту в кон-
кретних умовах. Причому ці форми управлінської 
діяльності відіграють в управлінському процесі важ-
ливу роль, оскільки за їх допомогою забезпечується 
додержання встановленого порядку управління, 
гласність і прозорість діяльності, зміцнення закон-
ності [3, с. 307]. Інша група вчених трактує форму 
державну управління як певну частину (складову, 
елемент) діяльності виконавчо-розпорядчих органів 
(служб, підрозділів, працівників) [4].

Особливо розповсюдженою є позиція вчених, згідно 
з якою форма державного управління – це зовнішнє 
вираження дій органу виконавчої влади в рамках його 
компетенції, відповідно до поставлених перед ним 
завдань. Такі дії одночасно є засобом здійснення змісту 
повноважень цього органу [1, с. 187–191].

© В. Р. Остропілець, 2016
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Заслуговує на увагу й позиція О.П. Рябченко, від-
повідно до якої форма виражає спосіб існування, 
розвиток. Вона впливає на зміст управління пози-
тивно або негативно: стимулює чи гальмує реаліза-
цію змісту, його розвиток. У свою чергу, зміст визна-
чає форму. Зміст управління являє собою сукупність 
взаємопов’язаних внутрішніх, суттєвих для якісної 
характеристики управління, властивостей і ознак 
[5, с. 19–20].

О.М. Музичук, характеризуючи контроль за 
діяльністю правоохоронних органів в Україні, також 
оперує терміном «форма». Він уживає його щодо 
контролю за діяльністю правоохоронних орга-
нів і пропонує під ним розуміти зовнішнє вира-
ження контрольних дій суб’єктів контролю, най-
більш поширеною серед яких є перевірка, окремі з 
яких мають суворо визначену процедуру реалізації 
(інспектування, службове розслідування тощо) і за 
допомогою яких суб’єкт контролю реалізує надані 
йому контрольні повноваження, а самі вони реалізу-
ються за допомогою методів контролю та його захо-
дів [6, с. 403].

О.Н. Ярмиш і В.О. Серьогін під формою діяль-
ності органів публічної влади, до яких належать й 
органи досудового розслідування МВС України та 
інші правоохоронні органи, розуміють зовнішній 
бік їх функціонування, тобто сукупність однорід-
них дій, які здійснюються в певних організаційних 
рамках, визначених законодавством. Тобто, форма 
діяльності є однорідною діяльністю органів публіч-
ної влади, через які реалізуються їхні функції. При 
цьому характер форм діяльності конкретного органу 
визначається природою суб’єкта державної влади та 
його компетенцією в галузі здійснення державно-
владних повноважень [7, с. 285; 8, с. 61–62].

Відповідно до наведених вище положень, можна 
припустити, що взаємодія органів досудового розслі-
дування МВС України з іншими правоохоронними 
органами водночас як різновид діяльності органів 
публічної влади та різновид державного управління 
є своєрідним зовнішнім вираженням спільного 
функціонування названих органів в організаційних 
рамках, визначених законом. 

Форми взаємодії не раз були предметом дослі-
джень багатьох науковців різних галузей юридичної 
науки. У результаті таких досліджень розроблено 
вагомі в науковому сенсі напрацювання в цій царині. 
Так, І.В. Озерський уважає, що форми взаємодії 
слідчого й органу дізнання – це способи офіційного 
та неофіційного співробітництва, які базуються на 
законі та забезпечують узгоджений характер мето-
дів і засобів діяльності й доцільне їх поєднання в 
боротьбі зі злочинністю [9, с. 539]. Через способи 
визначає форми взаємодії й І.М. Зубач [10, с. 284].

Отже, аналізуючи все вищезазначене, пропо-
нуємо під формами взаємодії органів досудового 
розслідування МВС України з іншими правоохо-
ронними органами розуміти врегульоване пере-
важно нормами адміністративного права зовнішнє 
вираження спільних узгоджених дій названих орга-
нів, що вчиняються в рамках їхніх функціональних 

повноважень і покладених на них завдань заради 
досягнення єдиної мети.

Для кращого розуміння форм взаємодії органів 
досудового розслідування МВС України з іншими 
правоохоронними органами необхідно детальніше 
розглянути ті дії, зовнішнє вираження яких і утво-
рює ці форми. Проте вбачається неправильним 
висвітлювати зміст цих дій способом звичайного 
перерахування. На нашу думку, доцільно ці дії згру-
пувати за певними критеріями. Таке впорядкування 
краще передасть їхню сутність, а значить, і сутність 
форми взаємодії органів досудового розслідування 
МВС України з іншими правоохоронними органами.

У науковій літературі, як не дивно, це питання 
також однозначно не сприймається. Зокрема, можна 
зустріти різні підходи до поділу форм управлінської 
діяльності й поділу форм взаємодії.

Так, досить поширеною є класифікація форм 
управління на таке:

1) видання актів управління:
– нормативних;
– індивідуальних;
2) проведення організаційних заходів;
3) здійснення матеріально-технічних операцій 

[11].
Ц.А. Ямпольська запропонувала ширший пере-

лік видів форм управління, ніж попередній. Учена 
доповнила його такою формою, як здійснення інших 
юридично значимих дій [12, с. 54–58].

Що ж стосується форм взаємодії, то можна 
зустріти їх поділ на таке:

– форми взаємодії в широкому та вузькому зна-
ченнях;

– процесуальні й непроцесуальні (організаційні);
– функціонально-операційні, процесуальні та 

організаційні;
– нормовстановлювальні, профілактичні, нор-

мозастосовні та нормоохоронювальні [13, с. 23; 
14, с. 3].

Ми ж поділяємо позицію тих учених, які виділя-
ють дві форми управлінської діяльності (діяльності 
органів публічної влади) – правові та неправові 
(організаційні) [15, с. 66–69; 8, с. 61, 307], тому про-
понуємо аналогічно до попередньо наведеної пози-
ції виділяти дві форми взаємодії органів досудового 
розслідування МВС України з іншими правоохорон-
ними органами, а саме:

1) правові, котрі визначають діяльність названих 
органів, пов’язану зі здійсненням юридично значу-
щих дій у жорстко визначеному законом порядку;

2) неправові (організаційні), котрі не вимагають 
суворого юридичного оформлення та не пов’язані 
з учиненням юридично значимих дій, прийняттям 
правових актів.

Правові форми взаємодії органів досудового роз-
слідування МВС України з іншими правоохорон-
ними органами можуть ділитися на більш дрібні 
одиниці групування:

– правотворчі форми взаємодії полягають у ство-
ренні серед працівників різних правоохоронних 
органів, у тому числі органів досудового розсліду-
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вання МВС України, робочих груп або у включенні 
таких працівників до робочих груп, які розробля-
ють пропозиції до змін, створення тощо нового 
правового акта, що регулює галузь провадження 
досудового розслідування кримінальних правопо-
рушень;

– правозастосовна форма взаємодії полягає, 
наприклад, у виданні спільних наказів про ство-
рення міжвідомчих слідчих (слідчо-оперативних) 
груп, виданні доручення на проведення певних про-
цесуальних дій, клопотання про застосування запо-
біжних заходів тощо; 

– контрольна форма взаємодії виражається у зві-
туванні кожного учасника взаємодії про результати 
його діяльності на оперативних нарадах; складанні 
доповідних записок про результати проведених захо-
дів; перевірці старшим слідчо-оперативної чи слід-
чої групи стану виконання запланованих заходів; 
складанні письмових планів розслідування кримі-
нальних правопорушень, проведенні окремих слід-
чих (розшукових) дій, календарних планів тощо;

– установча форма взаємодії полягає у визначенні 
складу учасників слідчих (слідчо-оперативних) 
груп, способів взаємодії тощо;

– інтерпретаційна форма взаємодії полягає у 
створенні сприятливих умов для виконання своїх 
повноважень у рамках дії закону. Наприклад, це 
консультування, проведення бесід із роз’яснення 
конкретних прийомів застосування окремих засобів 
розслідування тощо.

Неправові форми взаємодії органів досудового 
розслідування МВС України прийнято ділити так:

– основні організаційні форми – це проведення 
оперативних чи спільних нарад, обмін інформацією, 
планування окремих заходів, розробка методичних 
рекомендацій стосовно порядку й особливостей 
проведення окремих заходів, матеріально-технічне 
забезпечення діяльності тощо;

– допоміжні організаційні форми – проведення 
координаційних нарад, участь у науково-практичних 
конференціях, прес-конференції, офіційні візити за 
кордон, телефонні переговори тощо.

Більшу того, вважаємо інформативним і прак-
тично значимим здійснити класифікацію форм 
взаємодії органів досудового розслідування МВС 
України з іншими правоохоронними органами за 
основним напрямами такої діяльності. Відповідно, 
потрібно виділити форми взаємодії:

1) у реалізації державної політики боротьби зі 
злочинністю:

– проведення спільних засідань колегій мініс-
терств і відомств, що взаємодіють, оперативних 
нарад керівників їхніх структурних підрозділів, при-
йняття погоджених рішень;

– розробка та реалізація спільних планів, програм 
боротьби зі злочинністю;

– видання спільних відомчих нормативних актів, 
які регламентують порядок взаємодії під час реалі-
зації правових актів органів влади України та здій-
снення заходів боротьби із злочинністю, у тому числі 
з окремими її видами;

– створення спільних робочих груп представни-
ків органів досудового розслідування МВС Укра-
їни та інших правоохоронних органів для вивчення 
окремих проблем боротьби зі злочинністю й роз-
робки пропозицій щодо їх вирішення;

– спільна підготовка та подання до органів влади 
країни узагальненої інформації про стан кримі-
ногенної ситуації, пропозицій про заходи щодо її 
поліпшення;

2) у профілактиці злочинів і кримінальних про-
ступків:

– розробка та подання до проектів державних 
програм боротьби зі злочинністю погоджених про-
позицій щодо питань профілактики кримінальних 
правопорушень, у тому числі загальної й індивіду-
альної профілактики, запобігання найбільш пошире-
ним видам правопорушень;

– взаємне інформування органами досудового 
розслідування МВС України та іншими правоохо-
ронними органами один одного про виявлені ними в 
процесі здійснення своїх функцій причини й умови, 
що сприяють кримінальним правопорушенням, без-
посередня боротьба з якими зарахована до компетен-
ції іншого правоохоронного органу;

– погоджене визначення переліку інформації, опе-
ративний обмін якою та використання може сприяти 
своєчасному вжиттю заходів щодо запобігання зло-
чинам. Нормативне закріплення в разі необхідності 
порядку обміну такою інформацією між органами 
досудового розслідування МВС України й іншими 
правоохоронними органами;

– спільне вивчення проблем профілактики зло-
чинів і розробка пропозицій і заходів щодо їх вирі-
шення;

– підготовка та внесення до відповідних інстан-
цій, міністерств і відомств спільних пропозицій про 
усунення причин і умов, що сприяють учиненню 
злочинів;

3) у виявленні, припиненні, розкритті й розсліду-
ванні злочинів і кримінальних проступків:

– своєчасне інформування органами досудового 
розслідування МВС України та іншими правоохорон-
ними органами один одного про відомі їм факти готу-
вання чи вчинення кримінальних правопорушень, 
дізнання або розслідування яких законом покладено 
на той орган, якому про це повідомляється;

– забезпечення вжиття невідкладних заходів 
щодо запобігання таким злочинам, їх припинення, 
затримання осіб, які їх учинили, охорони місця події 
та зберігання слідів злочину до прибуття працівни-
ків іншого правоохоронного органу;

– визначення спільними нормативними актами 
порядку взаємодії оперативних і слідчих підрозділів 
у розкритті й розслідуванні конкретних видів злочи-
нів із детальним регламентуванням дій цих підроз-
ділів;

– створення в разі необхідності слідчо-оператив-
них груп серед працівників взаємодіючих органів 
для здійснення заходів щодо виявлення, розкриття 
та розслідування особливо небезпечних злочинів, а 
також злочинів, скоєних організованими злочинними  
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угрупованнями, і тих, що мають міжрегіональний і 
міждержавний характер, пов’язаних із наркобізнесом 
або таких, що набули великого громадського резонансу;

– використання за взаємним погодженням праців-
ників органів внутрішніх справ (у тому числі органів 
досудового розслідування МВС України), Служби 
безпеки, фіскальних та інших органів як фахівців 
для участі у викритті злочинних груп, розслідуванні 
проявів організованої злочинності, проведенні кри-
міналістичних експертиз і досліджень, для надання 
консультацій;

– взаємообмін інформацією, що міститься в цен-
тралізованих, обласних та інших банках даних опе-
ративно-розшукового, оперативно-довідкового й 
іншого призначення;

– створення спільних банків даних про осіб, які 
займаються чи можуть бути причетні до злочинної 
діяльності;

– виділення в оперативно-розшукових і слідчих 
підрозділах правоохоронних органів працівників, 
відповідальних за організацію взаємодії з аналогіч-
ними підрозділами інших правоохоронних органів;

4) у розшуку й затриманні злочинців:
– своєчасне повідомлення відповідних органів 

досудового розслідування МВС України та інших 
правоохоронних органів про злочинців, які розшуку-
ються, надання найбільш повної інформації про них, 
що може сприяти їх упізнанню й затриманню;

– організація здійснення підпорядкованими під-
розділами заходів щодо розшуку злочинця, який роз-
шукується іншим правоохоронним органом;

– оперативне інформування ініціатора розшуку 
в разі встановлення такої особи та місця її знахо-
дження, вжиття заходів у разі необхідності щодо її 
затримання;

– проведення спільних операцій щодо затри-
мання особливо небезпечних озброєних злочинних 
груп або окремих злочинців;

– організація і проведення спільних навчань під-
розділів органів внутрішніх справ та інших право-
охоронних органів для відпрацювання дій щодо 
знешкодження озброєних злочинних угруповань, 
звільнення заручників, захоплених об’єктів, тран-
спортних засобів, будівель тощо;

– видання спільних нормативних актів із питань 
розшуку й затримання злочинців;

5) у вдосконаленні правової бази боротьби зі зло-
чинністю:

– спільне вивчення практики застосування зако-
нодавства з питань боротьби зі злочинністю з метою 
розробки єдиних рекомендацій щодо його вико-
нання, виявлення недоліків та прогалин і підготовка 
погоджених пропозицій щодо їх усунення;

– обмін інформацією про практику виконання 
правових актів із питань правоохоронної діяльності 
й проблеми, що при цьому виникають, пропозиціями 
та рекомендаціями щодо їх вирішення;

– створення робочих груп за ініціативою органів 
досудового розслідування МВС України й інших 
правоохоронних органів для підготовки нових зако-
нопроектів, пропозицій про зміни та доповнення 
законодавства;

– направлення підготовленого одним правоохо-
ронним органом законопроекту іншим правоохорон-
ним органам для подання зауважень і пропозицій із 
питань, що стосуються їхньої компетенції;

– спільне обговорення керівниками органів досу-
дового розслідування МВС України та інших право-
охоронних органів законопроектів, які стосуються 
питань боротьби зі злочинністю й вироблення пого-
джених рішень.

Отже, неможливо з’ясувати зміст, а значить, осо-
бливості та порядок взаємодії органів досудового 
розслідування МВС України з іншими правоохорон-
ними органами, не знаючи при цьому її форми. Під 
останньою пропонуємо розуміти врегульоване пере-
важно нормами адміністративного права зовнішнє 
вираження спільних узгоджених дій названих орга-
нів, що вчиняються в рамках їхніх функціональних 
повноважень і покладених на них завдань заради 
досягнення єдиної мети. Указані форми діляться 
на окремі види за такими критеріями: залежно від 
настання певних правових наслідків (правові (пра-
вотворча, правозастосовна, контрольна, установча 
інтерпретаційна) та неправові (основні й допоміжні 
організаційні); за напрямом їхньої спільної діяль-
ності (у реалізації державної політики боротьби зі 
злочинністю; у профілактиці злочинів і криміналь-
них проступків; у виявленні, припиненні, розкритті 
й розслідуванні злочинів і кримінальних проступків; 
у розшуку й затриманні злочинців; у вдосконаленні 
правової бази боротьби зі злочинністю).
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Із часу здобуття Україною самостійності було 
представлено шлях щодо будівництва нової право-
вої держави на демократичних засадах. Це зумо-
вило створення суттєво інших точок зору на сис-
тему гарантій прав і свобод людини та громадянина. 
Швидка імплементація норм міжнародного права 
щодо стандартів відносин між державою і грома-
дянином у національну правову систему продемон-
струвала неякісність наявних схем рішення пра-
вових спорів між громадянами й органами влади. 
По суті, це й призвело до збільшення кількості 
наукових досліджень і законопроектної діяльності 
в правозахисній сфері. Наслідком таких дослі-
джень є якраз ідея адміністративного судочинства 
та її закріплення на законодавчому рівні. За роки 
незалежності України адміністративне судочин-
ство сформувалось у повністю незалежний і демо-
кратичний інститут права, що має своїм завданням 
захист особистих прав і свобод громадян у сфері 
публічно-правових стосунків. 

Одночасно варто стверджувати, що стрімке пере-
творення законодавства не зумовило покращення 
його якісних характеристик. Проте саме брак пла-
нової науково переконливої теорії піднесення адмі-
ністративного судочинства зумовив декларативну 
форму та незабезпеченість багатьох прийнятих 
норм і, відповідно, зниження певних можливостей 
досліджуваного правового інституту. Вищенаведені 

факти самі говорять про свою актуальність і необ-
хідність проведення суттєвих наукових досліджень, 
правового узагальнення, що виявляються в сьогод-
нішніх соціальних та економічних умовах, з метою 
одержання порівняльної характеристики механізму 
виконання рішень адміністративних судів і рішень 
Європейського суду з прав людини. 

Питання адміністративної юстиції та адміні-
стративного судочинства детально висвітлювалися 
в працях науковців-адміністративістів: С.Н. Абра-
мова, А.П. Альохіна, М.В. Баглая, В.П. Божєва, 
С.Е. Десницького, М.Д. Загряцкова, В.Т. Квіткіна, 
Д.М. Чечота й інших; сучасних учених-адміні-
стративістів: А.В. Абсалямова, В.Б. Авер’янова, 
Ю.П. Битяка, Ю.В. Георгієвського, Т.О. Гуржія, 
І.П. Голосніченка, Ю.В. Іщенка, В.М. Кампо, 
Т.О. Коломойця, В.К. Колпакова, Р.А. Калюжного, 
О.В. Кузьменко, А.В. Руденка, О.М. Пасенюка, 
М.М. Тищенка, Ю.Л. Шереніна та інших.

На жаль, деякі доволі обґрунтовані ідеї так і не 
були реалізовані на практиці. Тож це питання потребує 
ґрунтовних досліджень для подальшого закріплення 
напрацьованих і науково обґрунтованих позицій сто-
совно виконання судових рішень в адміністративних 
справах і їх адаптації до європейських норм.

Метою статті є аналіз і вивчення теоретичних 
положень, нормативно-правового регулювання та 
визначення правових основ виконання рішень адмі-
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ністративних судів і рішень Європейського суду з 
прав людини.

Природу адміністративної юстиції як інституту 
права варто досліджувати як особливе в рамках адмі-
ністративного процесу провадження щодо оскар-
ження рішень, дій або бездіяльності органів, посадо-
вих осіб у публічно-правовій сфері, що порушують 
права суб’єктів права. Такого роду провадження 
включає в себе ґрунтовний регламент систему вирі-
шення скарг суб’єктів права у процесуальній формі, 
тобто виявляє характерну конфігурацію оборони 
особистих прав і свобод фізичних і юридичних осіб.

Держава гарантує власникам суб’єктивних 
прав і свобод можливість їх реального здійснення. 
Оскільки небезпека порушення права зацікавле-
ної особи не може бути виключена, держава, з 
одного боку, охороняє суб’єктивні права і свободи, 
а з іншого – надає зацікавленим особам визначені 
засоби захисту своїх прав і свобод, а також уповно-
важує відповідні юрисдикційні органи на здійснення 
самого правового захисту. Захист суб’єктивних 
прав і свобод громадян і юридичних осіб – це при-
ведення в дію системи заходів (способів) охорони 
праві. Захист суб’єктивного права може вважатися 
здійсненим лише в тому випадку, коли порушення 
суб’єктивного права дійсно усунуто: права, що запе-
речуються, визнані, відновлене становище, яке існу-
вало до порушення права, припинені дії (бездіяль-
ність), що порушують право, припинено чи змінено 
правовідносини тощо [7, c. 123]. 

Обов’язковість рішень суду є конституційною 
засадою судочинства (ст. 129 Конституції України), 
відтвореною в Кодексі адміністративного судочин-
ства (далі – КАС) України як принцип адміністра-
тивного судочинства (ст. 7) [3].

Проблеми виконання судових рішень часто були 
й темою для обговорення та дослідження в Європей-
ському суді з прав людини, за наслідками розгляду 
яких процес виконання судового рішення є складо-
вою частиною «судового розгляду».

Законом (ч. 2 ст. 14 КАС України) передбачено, що 
постанови та ухвали суду в адміністративних спра-
вах, що набрали законної сили, є обов’язковими до 
виконання на всій території України. Обов’язковість 
судових рішень, які набрали законної сили, полягає в 
тому, що вони не можуть бути скасовані або змінені 
жодним органом (посадовою чи службовою осо-
бою), крім суду вищої інстанції [3].

За загальним правилом, постанова або ухвала 
суду першої інстанції набирає законної сили після 
закінчення строку подання заяви про апеляційне 
оскарження (десять днів – для постанови, п’ять – для 
ухвали), якщо таку заяву не було подано. Якщо було 
подано заяву про апеляційне оскарження, але апеля-
ційна скарга не була подана в передбачені законом 
строки (протягом двадцяти днів після подання заяви 
про апеляційне оскарження – для постанов, десяти 
днів – для ухвал), постанова або ухвала суду першої 
інстанції набирає законної сили після закінчення 
цього строку. У разі подання апеляційної скарги 
судове рішення, якщо його не скасовано, набирає 

законної сили після закінчення апеляційного роз-
гляду справи. Якщо строк апеляційного оскарження 
буде поновлено, то вважається, що постанова чи 
ухвала суду не набрала законної сили [10, c. 76].

Постанова або ухвала суду апеляційної чи каса-
ційної інстанції за наслідками перегляду, поста-
нова Верховного Суду України та ухвали всіх судів, 
які не можуть бути оскаржені, набирають законної 
сили з моменту проголошення. Крім обов’язковості, 
наслідком набрання законної сили судовим рішен-
ням є його преюдиціальність, коли обставини, які 
були встановлені постановою, що набрала законної 
сили в одній адміністративній справі, не можуть спо-
рюватися в іншій судовій справі за участю тих самих 
сторін [4, c. 234]. 

Передбачивши право на апеляційне оскарження 
судових рішень, законодавець в окремих випадках 
допускає їх негайне виконання. Так, у негайному 
порядку здійснюється виконання ухвал із питань 
забезпечення адміністративного позову. У такому 
самому порядку застосовуються судом заходи про-
цесуального примусу (ч. 2 ст. 268 КАС України) [3].

Примусове виконання судових рішень є різнови-
дом їх реалізації й полягає в застосуванні до недобро-
совісного боржника заходів примусу. Таке виконання 
рішень в адміністративних справах здійснюється в 
порядку, встановленому Законом України «Про вико-
навче провадження». Сукупність дій органів і поса-
дових осіб, спрямованих на примусове виконання 
рішень судів, законодавцем визначається як завер-
шальна стадія судового провадження [8, c. 35]. 

Щодо виконання рішень Європейського суду з 
прав людини, то їхня сутність ґрунтується на згоді 
Високих Договірних Сторін, які повинні виконувати 
рішення суду в будь-якій справі, в якій вони є сторо-
ною. Проте варто зауважити, що сам суд може тільки 
давати наказ країнам щодо сплати «справедливої 
сатисфакції» чи грошового відшкодування, тоді як 
усі інші способи виконання його рішення є правом 
вибору самої держави-учасниці. До переліку цих 
способів належить застосування особливих заходів 
щодо зменшення випадків недотримання європей-
ських норм і порушення їх, а також унесення змін до 
національних правових норм, які спричинили пору-
шення.

Статті 41 і 46 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Конвенція) закрі-
плюють підґрунтя для реалізації принципу вико-
нання рішень Європейського суду з прав людини 
(далі – Суд).

У ст. 41 Конвенції йдеться про те, що якщо суд 
визнає факт порушення Конвенції або протоколів 
до неї та якщо внутрішнє право відповідної Високої 
Договірної Сторони передбачає лише часткову ком-
пенсацію, Суд у разі необхідності надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію [2].

Згідно із цим положенням, Суд дуже часто дає 
компенсацію у формі точно визначених грошових 
сум, які мусить оплатити держава-учасник особі, яка 
постраждала від правопорушень. Обов’язок держави 
оплатити цю суму чи застосувати інші особисті або 
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загальноприйняті способи щодо виконання рішення 
Суду закріплений у ст. 46.

Стаття 46. Обов’язкова сила судових рішень та їх 
виконання

1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються 
виконувати остаточне рішення Суду в будь-якій 
справі, в якій вони є сторонами.

2. Остаточне рішення Суду надсилається Комі-
тетові міністрів, який здійснює нагляд за його вико-
нанням [2].

Отже, будь-які заходи виправного характеру 
мусять відповідати рішенню Суду.

Велика палата Суду підсумувала зобов’язання 
держав щодо здійснення цих заходів і вказала, що 
зі ст. 46 Конвенції випливає зобов’язання Високих 
Договірних Сторін виконувати остаточні рішення 
Суду в будь-якій справі, в якій вони є сторонами, 
тим часом як нагляд за виконанням здійснює Комі-
тет міністрів. Із цього випливає, серед іншого, що 
рішення, в якому Суд знайшов порушення, покладає 
на державу-відповідача правовий обов’язок не про-
сто виплатити відповідним особам суми справедли-
вої сатисфакції, а також затвердити під керівництвом 
Комітету міністрів у національній правовій системі 
загальні та/або, якщо це необхідно, індивідуальні 
заходи, спрямовані на усунення порушень, вияв-
лених Судом, і на якомога повніше відшкодування 
наслідків цих порушень. Крім того, держава-відпо-
відач залишається вільною зі здійсненням при цьому 
моніторингу з боку Комітету міністрів у виборі 
засобів, за допомогою яких вона виконуватиме своє 
зобов’язання за ст. 46 Конвенції, за умови відповід-
ності цих засобів висновкам, викладеним у рішенні 
Суду [4, c. 152].

Існують три способи компенсації, за допомогою 
яких Комітет міністрів здійснює нагляд за виконан-
ням державами рішень Суду.

Справедлива сатисфакція – грошове відшкоду-
вання. У більшості справ Суд присуджує грошову 
компенсацію заявнику, який виграв справу, за шкоду, 
заподіяну внаслідок порушення його прав держа-
вою. Під час розрахунку сум беруться до уваги кон-
кретні обставини кожної справи. У двох справах 
2006 р. Суд розглядав питання, пов’язані з розра-
хунком суми відшкодування збитків, спричинених 
занадто довгим провадженням, за наявності великої 
кількості людей, чиї права було порушено. Суд ука-
зав, що рівень страждань, незручності й непевності, 
з якими зіткнувся кожен із заявників, впливатиме на 
суму відшкодування, зазначивши, що суми можуть 
збільшуватись або зменшуватись залежно від згада-
них чинників [6, c. 261].

Індивідуальні заходи. Від держав очікується 
виправлення конкретних порушень, виявлених 
Судом. Це може бути просто відмова від виконання 
національного судового рішення, яке, як установив 
Суд, було прийняте з порушенням, або його скасу-
вання. У нещодавній адміністративній справі Суд 
нагадав про свою практику рекомендування держа-
вам уживати виправні заходи й закликав Болгарію 
забезпечити судовий розгляд справи заявника, якого, 

як визнав Суд, було незаконно позбавлено цього 
права. Держава також може вжити такі позитивні 
заходи, як відновлення працівника на колишній 
посаді або надання легального проживання. Однак 
ці заходи є доволі рідкісними [4, c. 155].

Загальні заходи. Ніщо не ілюструє діапазон юрис-
дикції Суду настільки повно, ніж загальні заходи, 
яких уживають держави з метою виконання рішень 
Суду. Стимулом до здійснення загальних заходів є 
запобігання порушенням Конвенції в майбутньому, 
якщо було встановлено, що національний закон або 
процедура не відповідають її вимогам. Держави 
вживають заходи через судову практику своїх судів 
або через затвердження або внесення змін до правил, 
законів і конституційних положень, щоб виправити 
мінливі положення закону. Деякі держави здійснили 
кроки щодо перевірки національних законопроектів 
на відповідність Конвенції та рішенням Суду, перш 
ніж вони будуть прийняті, щоб уникнути проблем у 
майбутньому [4, c. 160].

Комітет міністрів відповідальний за забезпе-
чення вжиття відповідних заходів на виконання 
рішення Суду. Держави-члени зобов’язані інфор-
мувати Комітет міністрів про здійснені ними кроки 
з метою виконання рішення. Департамент із вико-
нання рішень Суду також допомагає Комітетові 
міністрів, обговорюючи з державами-членами 
заходи, які вони, можливо, повинні будуть ужити 
для повного виконання рішення. Комітет міністрів 
використовує гласність як засіб, що має стимулю-
вати держави до виконання рішень Суду, видаючи 
проміжні резолюції, в яких повідомляється про 
прогрес країни на шляху до виконання рішення. 
Ці засоби неофіційного примусу зазвичай виявля-
ються ефективними для посилення діяльності щодо 
виконання рішень Суду. Хоча теоретично Комі-
тет міністрів може застосувати ст. 8 Статуту Ради 
Європи, проте дуже маловірогідно, що він будь-
коли вдасться до такого кроку [6, c. 87]. 

Підсумовуючи викладене, відзначимо, що 
рішення адміністративних судів на всіх стадіях адмі-
ністративного процесу повинні закріпляти й допо-
внювати права людини та громадянина, їхні свободи 
й законні інтереси, а також зміцнювати довіру до 
адміністративного суду як державного органу, а в 
його особі до всіх органів державної влади. Через 
це здійснення адміністративних процесуальних 
норм, що налагоджують зв’язки в галузі судової 
адміністративної юрисдикції, окреслюється сут-
ність адміністративного судочинства, віднаходять 
свій вияв, видивляючись при цьому, процесуальні 
гарантії здійснення адміністративної процесуальної 
правосуб’єктності учасниками судового адміністра-
тивного процесу, підтримуючи так вираження сут-
ності норм чинного закону.

Завершальним етапом провадження за заявами 
чи скаргами громадян є етап виконання судового 
рішення. Провадження у справі можна вважати 
повністю довершеним тільки після задоволення 
вимоги зацікавлених суб’єктів і знищення перешкод 
для виконання ними своїх законних прав та інтересів, 
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а також скасування незаконно накладених обов’язків 
або незаконного притягнення до відповідальності. 
Аналогічно для завершення провадження може бути 
переконлива, зроблена відповідно до чинного зако-
нодавства відмова за заявою зацікавлених осіб. Саме 
тому судове рішення в певній справі набуває сили 
виконавчого документа.

Виконання рішень Європейського суду з прав 
людини мусить здійснюватись з урахуванням певних 
властивостей, установлених чинним законодавством. 
Одночасно станом на сьогоднішній день спеціальний 
закон, що регулює порядок виконання рішень Євро-
пейського суду з урахуванням певних характеристик 
таких рішень, передбачених Конвенцією, відсутній.
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Між деклараціями й заявами влади про її чес-
ність, прагнення нещадно боротися з корупцією 
в усіх її проявах і практичною реальністю існує 
величезна прірва, яка вказує принаймні на два 
важливих явища: по-перше, корупція розвивається 
та поширюється, незважаючи на всі вжиті заходи; 
по-друге, вона свідчить про зростання державного 
лицемірства.

Проблема корупції в Україні й у світі набуває все 
більш загрозливого характеру. Вона отримала поши-
рення в усіх прошарках суспільства й серед усіх 
гілок влади. За рівнем корумпованості Україна посі-
дає одне з провідних місць.

Події останнього року внести дуже суттєві корек-
тиви в життя країни, що вимагає рішучих дій від 
можновладців, особливо у сфері боротьби з коруп-
цією. Прийнятий Верховною Радою антикорупцій-
ний пакет законів вимагає детального аналізу поло-
жень нових законів, зокрема якості їх наповнення та 
ефективності запропонованих норм.

Проблема корупції в органах державної влади 
й місцевого самоврядування досліджувалась у різ-
них аспектах такими вітчизняними науковцями, 
як І. Авакумов, П. Андрушко, М. Бакай, В. Баку-
менко, О. Бантишев, І. Бондаренко, В. Безчасний, 
Ю. Дмитренко, С. Дубенко, М. Камлик, О. Коло-
тило, М. Мельник, Т. Мотренко, Є. Невмержицький, 
Н. Нижник, О. Оболенський, М. Пірен, В. Щербань.

Мета статті – проаналізувати останні зміни до 
чинного законодавства України у сфері запобігання 
та протидії корупції.

Поширення корупції в Україні загрожує націо-
нальній безпеці країни, уповільнює демократичний 
розвиток і заважає реалізації верховенства права, 
порушує права і свободи людини та громадянина. 
Системний характер корупції в Україні визнано наці-
ональними державними органами, міжнародними 
організаціями й підтверджується опитуваннями 
серед населення. Повсюдна корупція та відсутність 
дієвих засобів її приборкання стали однією з голо-
вних причин масових протестів громадян України в 
листопаді 2013 року – лютому 2014 року. 

Корупція – це негативне соціальне явище, дже-
рело економічних, політичних і соціальних ризиків 
для українського соціуму. Насамперед руйнівна дія 
корупції проявляється в зниженні престижу й авто-
ритету влади на всіх рівнях, руйнуванні мораль-
них основ суспільства, зрощуванні корумпованої 
частини публічних службовців із тіньовими кримі-
нальними колами, небезпеці розвитку псевдогрома-
дянських соціальних відносин. Соціальні аспекти 
корупції проявляються в політичній, економічній, 
культурній та інших сферах життєдіяльності україн-
ського суспільства в масштабах, близьких до критич-
ного показника. Вплив корупції на адміністративне 
й соціальне середовище державних службовців, 
трансформацію їхніх моральних норм і цінностей, 
корпоративну культуру державної служби сьогодні 
дуже значний [1].

За Індексом сприйняття корупції 2014 [2], опублі-
кованим Всесвітньою антикорупційною коаліцією 
Transparency International, Україна посіла 142 місце 
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У статті автор аналізує положення законів України «Про протидію корупції» та «Про засади державної антикорупцій-
ної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», прийнятих Верховною Радою України 14 жовтня 
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В статье автор анализирует положения законов Украины «О противодействии коррупции» и «Об основах государственной 
антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014–2017 годы», принятых Верховной Радой 
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The author analyzes the Laws of Ukraine “On Combating Corruption” and “On the principles of anti-corruption policy in Ukraine 
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on the shortcomings of these laws and their inconsistency with the current legislation of Ukraine.
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серед 175 країн світу, опинившись у рейтингу нижче 
Киргизстану та Росії. Разом із Україною 142 місце 
ділять Коморські острови й Уганда.

Відповідно до нового Закону України «Про 
запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, 
корупція – використання особою, уповноваженою 
на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних із ними можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди, 
чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 
себе або інших осіб, чи, відповідно, обіцянка/про-
позиція або надання неправомірної вигоди особі, 
уповноваженій на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, чи на її вимогу іншим 
фізичним або юридичним особам з метою схилити 
цю особу до протиправного використання наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних із ними 
можливостей [3].

Більшість населення зацікавлена в подоланні 
корупції, особливо підприємці – як його найбільш 
активна частина. Тому можна стверджувати, що гро-
мадська підтримка реальних зусиль можновладців 
гарантована. Проте для створення ефективної нор-
мативної бази потрібні політична воля та залучення 
відповідних фахівців, а також демократична проце-
дура її розробки, обговорення і прийняття.

Закон України «Про запобігання корупції» визна-
чає правові й організаційні засади функціонування 
системи запобігання корупції в Україні, зміст і поря-
док застосування превентивних антикорупційних 
механізмів, правила щодо усунення наслідків коруп-
ційних правопорушень.

Відповідно до статті 1 нового Закону, розшири-
лося коло близьких осіб, до яких тепер налужать 
особи, які спільно проживають, пов’язані спіль-
ним побутом і мають взаємні права та обов’язки 
із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 цього 
Закону (крім осіб, взаємні права й обов’язки яких 
із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому 
числі особи, які спільно проживають, але не пере-
бувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених 
умов чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, 
син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна 
сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, 
правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, све-
кор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун 
або піклувальник, особа, яка перебуває під опікою 
чи піклуванням згаданого суб’єкта.

На відміну від попереднього Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» [4], новим 
Законом визначено такі поняття, як «пряме підпо-
рядкування», «антикорупційна експертиза», «потен-
ційний конфлікт інтересів», «подарунок», «право-
порушення, пов’язане з корупцією», «корупційне 
правопорушення», «корупція», «приватний інтерес», 
«реальний конфлікт інтересів», «виборні особи».

Так, правопорушення, пов’язане з корупцією, – 
це діяння, що не містить ознак корупції, але пору-
шує встановлені цим Законом вимоги, заборони та 
обмеження, вчинене особою, зазначеною в частині 1  

статті 3 цього Закону, за яке законом установлено 
кримінальну, адміністративну, дисциплінарну й/або 
цивільно-правову відповідальність.

Виборні особи – це Президент України, народні 
депутати України, депутати Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, депутати місцевих рад, 
сільські, селищні, міські голови.

Пряме підпорядкування – це відносини прямої 
організаційної або правової залежності підлеглої 
особи від її керівника, в тому числі через вирішення 
(участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, 
звільнення з роботи, застосування заохочень, дис-
циплінарних стягнень, надання вказівок, доручень 
тощо, контролю за їх виконанням.

Відбулось розмежування поняття «конфлікт 
інтересів», на таке:

– потенційний конфлікт інтересів – наявність в 
особи приватного інтересу у сфері, в якій вона вико-
нує свої службові чи представницькі повноваження, 
що може вплинути на об’єктивність або неуперед-
женість прийняття нею рішень, на вчинення чи 
невчинення дій під час виконання зазначених повно-
важень;

– реальний конфлікт інтересів – суперечність 
між приватним інтересом особи та її службовими чи 
представницькими повноваженнями, що впливає на 
об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень 
або на вчинення чи невчинення дій під час вико-
нання зазначених повноважень.

Наведено поняття «приватний інтерес», що 
розуміється як будь-який майновий чи немайновий 
інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, 
сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими 
стосунками з фізичними або юридичними особами, 
у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством 
або діяльністю в громадських, політичних, релігій-
них чи інших організаціях.

Проте сьогодні в Україні склалась ситуація, коли 
де-юре чинними є два Закони України – «Про засади 
запобігання і протидії корупції» та «Про запобігання 
корупції», а де-факто – 6 місяців не діє жоден. Адже 
в прикінцевих положеннях нового Закону визначено, 
що Закони України «Про засади запобігання і про-
тидії корупції» і «Про правила етичної поведінки» 
втратили чинність, а новий Закон набирає чинності з 
дня, наступного за днем його опублікування, та вво-
диться в дію через шість місяців із дня набрання ним 
чинності, тобто в кінці квітня 2015 року.

На думку експертів із Центру політико-правових 
реформ, така правова невизначеність грубо порушує 
право громадян знати свої права й обов’язки, визна-
чене статтею 57 Конституції [5].

Відповідно до Рішення Конституційного Суду 
України від 06.10.2010 № 21-рп/2010, введення 
закону в дію не з моменту набрання ним чинності, 
а з моменту окремо визначеного в ньому строку, з 
якого він застосовується, передбачено в розділі XV 
«Перехідні положення» Конституції України. Так, 
у пункті 11 цього розділу визначено, що частина 1 
статті 99 Конституції України вводиться в дію після 
введення національної грошової одиниці – гривні, а в 



121

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3/2016
 
пункті 9 – прокуратура продовжує виконувати функ-
цію нагляду за додержанням і застосуванням законів 
і функцію попереднього слідства до введення в дію 
відповідних законів. Отже, Основним Законом Укра-
їни передбачено порядок і строки набрання законом 
чинності, а також уведення в дію окремих його поло-
жень. Виходячи із цього, законодавець, ураховуючи 
різні обставини, може встановити іншу дату вве-
дення закону в дію [6].

Напередодні прийняття Закону в другому читанні 
Головне науково-експертне управління Апарату Вер-
ховної Ради України застерігало законодавців від 
помилки та пропонували пункт 1 і абзац 1 пункту 2 
розділу ХIІІ «Прикінцеві положення» проекту 
викласти в такій редакції:

«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опу-
блікування та вводиться в дію через шість місяців з 
дня набрання ним чинності.

2. Визнати з дня введення в дію цього Закону 
такими, що втратили чинність» [7]. Проте ці заува-
ження не були враховані.

Отже, можна констатувати, що питання декла-
рування, спеціальних перевірок державних служ-
бовців, одержання подарунків (пожертв), роботи 
близьких родичів на державній і суміжних службах, 
вирішення конфлікту інтересів, проведення антико-
рупційної експертизи нормативно-правових актів, 
звільнення зі служби осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення, тощо залишились без жодного 
правового регулювання.

Новим Законом передбачено створення Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції 
(далі – Агентство), який є центральним органом 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, забез-
печує формування та реалізує державну антико-
рупційну політику. Проте, відповідно до частини 
2 статті 1 Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади» [8], міністерства забезпечують 
формування та реалізують державну політику в 
одній чи декількох сферах, інші центральні органи 
виконавчої влади виконують окремі функції з реа-
лізації державної політики. Відтак положення про 
формування політики Агентством є спірним, тому 
мало б бути виключене.

До того ж Парламент закріпив за Агентством 
спеціальний правовий статус. У зв’язку з цим варто 
зазначити, що в сучасній доктрині конституційного й 
адміністративного права під державними органами, 
які мають спеціальний статус, розуміються органи, 
створення яких прямо (або опосередковано) перед-
бачено в Конституції України [9] та які формально 
не зараховані до жодної з «гілок» єдиної держав-
ної влади [7]. Відповідно до чинного законодавства 
України, на такі органи покладається здійснення 
специфічних завдань, щодо них може встановлюва-
тися специфічний порядок їх утворення, реоргані-
зації, підконтрольності й підзвітності, а також при-
значення і звільнення їхніх керівників тощо. Тобто, 
такі державні органи загалом мають або принаймні 
повинні мати статус, відмінний від статусу інших 
органів державної влади. При цьому спеціальний 

статус таких органів має бути зумовлений специфі-
кою завдань, які вони повинні здійснювати в межах 
повноважень, визначених законами України, неза-
лежно від інших органів державної влади. Відпо-
відно до статті 85 Конституції України, до органів 
зі спеціальним статусом належать Національний 
банк України, Національна рада з питань телеба-
чення і радіомовлення, Служба безпеки України, 
Центральна виборча комісія [9]. У сфері виконавчої 
влади до таких органів належать Антимонопольний 
комітет України, Фонд державного майна України 
та Державний комітет телебачення і радіомовлення 
України, створення яких також передбачено Консти-
туцією України. При цьому існування інших держав-
них органів зі спеціальним статусом, у тому числі у 
сфері виконавчої влади, Конституцією України не 
передбачається.

У Законі України «Про центральні органи виконав-
чої влади» передбачено, що «інші центральні органи 
виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть 
бути створені Кабінетом Міністрів України» [8].

Отже, надання спеціального статусу, порядок 
формування, підзвітності й підконтрольності не від-
повідають відповідними положеннями Конституції 
України та Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади», які є базовими законодавчими 
актами в питаннях утворення й функціонування цен-
тральних органів виконавчої влади. Цю проблему 
можливо вирішити шляхом унесення змін до Консти-
туції України, які передбачили б існування в системі 
органів державної влади органів виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, наприклад, Агентства.

Відповідно до частини 3 статті 12 нового Закону 
передбачено, що у випадку виявлення ознак коруп-
ційного або пов’язаного з корупцією правопо-
рушення Агентство затверджує обґрунтований 
висновок, який надсилає спеціально уповноваже-
ним суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок 
Агентства є обов’язковим для розгляду, про резуль-
тати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів 
після отримання повідомлення про вчинене право-
порушення. Такі положення проекту не узгоджу-
ються зі статтею 214 Кримінального процесуального 
кодексу (далі – КПК) України [10], якою визначено 
порядок початку досудового розслідування, і стат-
тею 60 КПК України, що визначає процесуальне ста-
новище заявника та його права [11]. Це зауваження 
було надане ще після першого читання проекту 
Закону Головним науково-експертним управлінням 
Апарату Верховної Ради України. Проте змін до про-
екту внесено не було.

Також новим Законом, зокрема частиною 1 
статті 45, передбачено, що особи, уповноважені на 
виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати 
шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Агент-
ства декларацію за минулий рік. До декларації вно-
сяться також відомості про майновий стан членів 
їхніх сімей, до яких, зокрема, зараховано повноліт-
ніх дітей, батьків незалежно від того, чи проживають 
вони спільно із суб’єктом декларування.
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Такі положеннями проекту не враховують те, 
що на членів сім’ї суб’єкта декларування, які про-
живають окремо від нього, неможливо покласти 
обов’язок надавати відомості про свої доходи та 
витрати, оскільки, за змістом частини 1 статті 32 
Конституції України, ніхто не може зазнавати втру-
чання в його особисте й сімейне життя (а майновий 
стан особи є частиною його особистого життя), крім 
випадків, передбачених Конституцією України [9].

Разом із розглянутим Законом 14.10.2014 було 
прийнято Закон України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикоруп-
ційна стратегія) на 2014–2017 роки» [12], у якому 
сказано, що Національна антикорупційна стратегія 
на 2011–2015 роки, затверджена Указом Президента 
України від 21.10.2011 № 1001, так і не стала ефек-
тивним інструментом антикорупційної політики.

Цим Законом передбачено заходи, що мають на 
меті вирішити проблеми щодо такого:

– формування та реалізації державної антикоруп-
ційної політики;

– запобігання корупції (окремо виділено низку 
проблемних питань стосовно запобігання корупції 
в представницьких органах влади, створення добро-
чесної публічної служби, запобігання корупції в 
діяльності органів виконавчої влади, запобігання 
корупції у сфері державних закупівель, запобігання 
корупції в судовій системі та органах кримінальної 
юстиції, запобігання корупції в приватному секторі, 
доступу до інформації);

– покарання за корупцію;
– формування негативного ставлення до корупції.
Антикорупційна стратегія за своїм змістом ско-

ріше може бути класифікована як державна цільова 
програма. Конституцією України (пункт 6 частини 1  
статті 85) передбачено затвердження Верховною 
Радою України лише «загальнодержавних про-
грам економічного, науково-технічного, соціаль-
ного, національно-культурного розвитку, охорони 
довкілля» [9]. При цьому Верховна Рада України 
може здійснювати лише повноваження, передбачені 
для неї Конституцією України (частина 2 статті 85 
Конституції України). Відповідно до Закону Укра-
їни «Про державні цільові програми» (стаття 10) 
[13], розроблені загальнодержавні програми еко-
номічного, науково-технічного, соціального, націо-
нально-культурного розвитку, охорони довкілля за 
поданням Кабінету Міністрів України затверджу-
ються законом. Інші державні цільові програми за 
поданням державних замовників затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. Отже, можна зробити 
висновок, що прийняття цього Закону, який містить 
документ із ознаками державної цільової програми, 
не узгоджується з приписами Конституції України та 
Закону України «Про державні цільові програми».

Згідно з Рішенням Конституційного Суду Укра-
їни від 07.07.1998 (справа щодо порядку голосування 
та повторного розгляду законів Верховною Радою 
України), «закон – юридично цілісний і структурно 
завершений нормативно-правовий акт, який при-
ймається Верховною Радою України відповідно до її 

конституційних повноважень» [14]. У цьому випадку 
Закон України «Про засади державної антикорупцій-
ної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 
2014–2017 роки» не є нормативно-правовим актом, 
не містить правових норм і повністю складається із 
констатації тих чи інших фактів (обставин), пояс-
нень і приписів про необхідність проведення пев-
них заходів. Відтак, на думку Головного юридичного 
управління апарату Верховної Ради України, і з цього 
погляду його конституційність є сумнівною [15].

Антикорупційна стратегія містить багато заходів, 
які, виходячи з назви, мають бути антикорупцій-
ними, проте не всі вони насправді такими є.

Наприклад, здійснення судової реформи та 
реформи прокуратури, звичайно, мають вплив на 
вдосконалення роботи органів державної влади, на 
її прозорість, але вони не є суто антикорупційними 
заходами.

Антикорупційна стратегія передбачає реформу-
вання правоохоронних органів із сучасною й чіт-
кою структурою органів внутрішніх справ, проте 
не передбачає самої цієї структури, як і не вказує 
на відмінності від старої. Також стратегія містить 
положення, де сказано про необхідність «здійснити 
заходи, спрямовані на проведення дерегуляції еконо-
міки, забезпечення вільної конкуренції, адміністра-
тивної та судової реформ, реформувати правоохо-
ронні та контролюючі органи». Можна констатувати, 
що ці положення є декларативними й не несуть у 
собі реального змістового навантаження.

Цікавою є теза про «створення місцевої міліції 
(поліції)». Не зрозумілим є те, чим ця поліція краща 
в контексті боротьби з корупцією за наявну міліцію 
та як саме такий захід протидіє корупції. 

Проблемою протидії корупції в представницьких 
органах влади стратегією визначено корупціогенне 
виборче законодавство. Заходами вирішення цієї 
проблеми передбачено «провести антикорупційну 
експертизу виборчого законодавства та переглянути 
його на основі висновків щодо корупціогенності та 
європейських стандартів». Звідси виникає питання: 
якщо таку експертизу треба провести, то як саме 
визначено вже наявну корупціогенність виборчого 
законодавства.

Сумнівним видається положення про «пряме дер-
жавне фінансування політичних партій». Сьогодні 
фінансовий стан держави не дає змоги профінансу-
вати політичні партії в такому обсязі, аби знівелю-
вати вплив приватного «спонсорського» капіталу на 
їхню діяльність.

Антикорупційна стратегія в черговий раз уносить 
зміни до Кримінального кодексу (далі – КК) України. 
КК України був доповнений статтею 368-2 Законом 
України від 07.04.2011 № 3207-VI, який приймався 
одночасно із Законом України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції», мав привести кримі-
нальне законодавство України у відповідність із 
міжнародними конвенціями про боротьбу з коруп-
цією. Із цього часу стаття 368-2 КК України вже двічі 
зазнавала змін, при цьому один із Законів, якими до 
цієї статті вносились зміни, має назву «Про внесення 
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змін до деяких законодавчих актів України щодо 
приведення національного законодавства у відпо-
відність із стандартами Кримінальної конвенції про 
боротьбу з корупцією». У зв’язку з цим є незрозумі-
лим, як стаття 368-2 КК України після цього може 
не відповідати положенням міжнародних конвенцій. 
У Висновку до законопроекту Головне науково-екс-
пертне управління апарату Верховної Ради України 
наголошує, що часті зміни одних і тих самих поло-
жень закону (зокрема й статей КК України) мають 
наслідком неефективність їх застосування, що саме 
такий наслідок матиме й чергова зміна статті 368-2 
КК України [15].

Закон також передбачає, окрім затвердження 
самої Антикорупційної стратегії, складання окре-
мих «антикорупційних програм» у кожному цен-
тральному органі виконавчої влади та на кожному 
державному підприємстві, періодичний «перегляд» 
таких програм, моніторинг і оцінювання їх вико-
нання. Це призведе до підвищення бюрократизації 
антикорупційної діяльності, замість проведення 
реальних заходів, може звестись до складання 
відповідних програм і продукування звітів про їх 
«виконання».

До антикорупційного пакету, що був прийнятий 
Верховною Радою України 14.10.2014, входять ще і 
такі Закони України: «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення» 
№ 1702-VII, «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо визначення кінцевих 
вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних 
діячів» № 1701-VII, «Про Національне антикоруп-
ційне бюро України» № 1698-VII.

Аналіз двох основних Законів України щодо про-
тидії корупції з антикорупційного пакету, прийня-
того Верховною Радою України 14.10.2014, показує, 
що, окрім деяких позитивних моментів, вони мають 
багато недоліків і неузгодженостей із чинним законо-
давством загалом і антикорупційним зокрема. Головне 
побоювання викликає бюрократизація антикорупцій-
ної діяльності державного апарату, що може звести 
реальну боротьбу з корупцією до боротьби «на папері».

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
аналіз антикорупційної діяльності правоохоронних 
органів, зокрема перспектив функціонування Націо-
нального антикорупційного бюро України.
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У сучасних умовах розвитку демократичного 
суспільства в Україні, курсу на євроінтеграційні 
процеси держави, ментальної революції народу і 
становлення громадянського суспільства особливо 
актуальним є питання утвердження, реалізації й 
забезпечення основоположних прав людини. Одне 
із фундаментальних прав людини є своєрідним 
інструментом і гарантією забезпечення політомії 
думок та ідей у суспільстві. Його належне адмі-
ністративно-правове забезпечення є показником 
правової культури держави і зрілості суспільства. 
Попри наявність масиву завершених праць із про-
блеми забезпечення прав людини в адміністратив-
ному порядку загалом, широта діапазону наукового 
використання словосполучення «адміністративно-
правове забезпечення прав людини» зумовлює 
потребу його узагальнення та уточнення. Недостат-
нім уважаємо і стан розробки поняття й сутності 
адміністративно-правового забезпечення права на 
мирні зібрання в Україні, що об’єктивно поясню-
ється новизною предмета дослідження.

Проблема правового забезпечення прав людини, 
зокрема, в адміністративно-правовому аспекті дослі-
джувалася такими науковцями, як В.Б. Авер’янов, 
О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, І.Л. Боро-
дін, А.Т. Комзюк, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, 
О.В. Негодченко, Я.М. Шевченко, В.О. Заро-
сило, О.І. Ієрусалімова, О.В. Дубенко, Я.В. Лазур, 
С.Ф. Константінов, проте єдиного розуміння поняття 
«правове забезпечення прав людини» загалом і 
«права на мирні зібрання» зокрема адміністративно-
правовою наукою ще не вироблено. 

Метою статті є з’ясування теоретичного поняття 
й особливостей адміністративно-правового забез-
печення права на мирні зібрання в Україні. Для 
досягнення указаної мети необхідно вирішити такі 
завдання: з’ясувати значення термінів: «забезпе-
чення», «правове забезпечення», «адміністративно-
правове забезпечення»; визначити поняття «адмі-
ністративно-правове забезпечення права на мирні 
зібрання в Україні». Розкриття змісту й особливос-
тей зазначеного інституту сприятиме розширенню 
та уточненню понятійно-категоріального апарату 
адміністративного права в науковому сенсі й удо-
сконаленню діяльності суб’єктів публічної адмі-
ністрації стосовно забезпечення права на мирні 
зібрання в Україні на практиці [11, c. 126]. 

Незважаючи на те що термін «забезпечення» 
досить активно використовується в юридичній 
літературі, в управлінській і правоохоронній діяль-
ності, підтримуємо думку, що його розуміння зде-
більшого домислюється тими, хто застосовує закон 
[18, c. 34]. 

І.О. Ієрусалімова, характеризуючи стан науко-
вої розробки поняття «забезпечення», зазначає: 
«У юридичній літературі термін «забезпечення» 
застосовується досить часто, але визначення щодо 
нього в правових та літературних юридичних дже-
релах ми поки що не маємо. Наприклад, Юри-
дична енциклопедія не дає визначення забезпе-
чення прав і свобод громадян, у ній ми знаходимо 
лише роз’яснення таких термінів, як «забезпечення 
виконання зобов’язань», «забезпечення доказів» та 
«забезпечення позову». У Великому юридичному 
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словнику ми не знаходимо цього поняття взагалі» 
[13, c. 81, 82].

Неюридичний зміст поняття розкривається, 
наприклад, у Великому тлумачному словнику укра-
їнської мови: забезпечити означає створити надійні 
умови для здійснення чого-небудь, гарантувати 
щось, захищати, охороняти кого-, що-небудь від 
небезпеки [8, c. 281]. 

Варто зауважити, що почасти причиною поми-
лок науковців у процесі формування змісту поняття 
правового забезпечення слугує упущення факту 
двоякості терміна «забезпечення»: це і сукупність 
гарантій, і водночас це процес, діяльність (органів 
державної влади щодо створення умов, необхідних 
для реалізації прав). Отже, йдеться про статичний 
і динамічний аспекти поняття «правове забезпе-
чення» [12, c. 37].

Відповідно, наявні підходи дослідників до 
розуміння змісту поняття правого забезпечення 
потрібно звести до двох фундаментальних, які 
умовно можливо назвати звуженим і розширеним. 

Відповідно до першого, здійснюється акцент чи 
то лише на динамічному, чи то лише на статичному 
аспекті поняття забезпечення. Так, В.О. Демиденко 
під правовим забезпеченням прав і свобод людини 
розуміє сприяння їх реалізації, охорону та захист 
[10, c. 13]. Правове забезпечення прав людини 
передовсім як їх охорону й захист також тракту-
ють О.В. Домбровська, А.А. Опалєва. Натомість 
К.Г. Волинка зводить зміст поняття «правове забез-
печення» прав і свобод людини до їх дотримання, 
визнання та гарантування [9, c. 5]. 

Принципово іншим є розуміння поняття тими 
дослідниками, котрі акцентують на динамічній 
складовій забезпечення. Так, О.І. Наливайко сприй-
має феномен забезпечення прав людини в ракурсі 
діяльності органів держави й місцевого самовряду-
вання, громадських об’єднань і громадян зі ство-
рення умов (гарантій) для правомірної та неухиль-
ної їх реалізації й захисту [14, c. 20]. 

Отже, недоліком поданих та інших формулю-
вань поняття правового забезпечення є їх одно-
бокість, тобто ігнорування двоєдиної сутності 
поняття «забезпечення» (як процесу і як стану). 
З огляду на це мають рацію ті дослідники, які 
розкривають поняття «забезпечення» через кон-
струкцію «створення умов» або «впорядкування», 
оскільки означені дії самі по собі є процесом і 
станом, передбачають різні форми діяльності 
суб’єктів владних повноважень. Відповідно, у 
такому розумінні «забезпечення» включає три еле-
менти: сприяння реалізації прав і свобод людини, 
охорону прав і свобод людини, захист прав і сво-
бод людини [11, c. 125].

Загалом варто погодитись і звернути увагу на 
запропоновану М.В. Пучковою конструкцію сут-
ності поняття «забезпечення», яка включає в себе 
статичний і динамічний аспект. М.В. Пучкова тлума-
чить поняття «правове забезпечення» двоаспектно: 
а) як сукупність гарантій реалізації й охорони прав 
громадян; б) як діяльність органів державної влади 

зі створення умов, необхідних для реалізації грома-
дянами своїх прав [17, c. 12]. Важливо відмітити, 
що достоїнством позиції М.В. Пучкової стосовно 
питання сутнісного наповнення поняття «правове 
забезпечення» є ув’язування в монолітну та нероз-
ривну правову єдність установлених державою  
(за допомогою норм права) «гарантій реалізації й 
охорони прав громадян» і «діяльності органів дер-
жавної влади зі створення умов, необхідних для 
реалізації громадянами своїх прав» [12, c. 37].

Дещо в іншому ракурсі до проблеми формулю-
вання змісту поняття «правове забезпечення» під-
ходить А.Е. Олійник, який розкрив зміст поняття 
«правове забезпечення» через призму а) створення 
сприятливих умов для реалізації громадянами свої 
прав; б) запобігання їх порушенню; в) відновлення 
порушених прав громадян [15, c. 16]. 

На думку А.А. Опалєва зміст поняття «пра-
вове забезпечення» обмежується лише охороною 
й захистом порушених прав громадян [16, c. 18]. 
Проте, на нашу думку, таке розуміння правового 
забезпечення є надто вузьким і не відображає 
всього спектру змісту досліджуваного поняття.

Уважаємо, із розглянутих нами точок зору 
дослідників варто відмітити підходи М.В. Пучко-
вої, О.І. Наливайко, К.Б. Толкачева, А.Г. Хабібу-
ліна, позитивним аспектом запропонованих цими 
науковцями визначень поняття «правове забезпе-
чення прав людини» є акцент на діяльності орга-
нів держави й місцевого самоврядування, громад-
ських об’єднань і громадян, і поєднання у своєму 
розумінні нерозривних, динамічного і статичного, 
аспектів правового забезпечення в міркуваннях 
М.В. Пучкової.

І.О. Ієрусалімова пропонує власне розуміння 
того, що має включати поняття «адміністративно-
правове забезпечення» стосовно прав людини: 
«Адміністративно-правове забезпечення передба-
чає насамперед регулювання за допомогою норм 
адміністративного права суспільних відносин, що 
виникають для та у процесі реалізації прав і свобод 
людини та громадянина, вплив на них з допомогою 
передбачених в законодавстві елементів. Складо-
вою частиною адміністративно-правового забез-
печення прав і свобод людини та громадянина є 
гарантії їх реалізації, під якими розуміються умови, 
засоби, способи, які забезпечують здійснення у 
повному обсязі і всебічну охорону прав і свобод 
особи…». Розкривши змістові характеристики тер-
міна «адміністративно-правове забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина», І.О. Ієрусалімова 
визначає його поняття. На її думку, «адміністра-
тивно-правове забезпечення» прав і свобод людини 
та громадянина являє собою повноту регулювання 
з допомогою норм адміністративного права сус-
пільних відносин, що виникають для та в процесі їх 
реалізації, а також надання з допомогою цих норм 
відповідних гарантій, які разом із іншими право-
вими та неправовими гарантіями створюють стійку 
систему можливостей користування правовими 
цінностями в державі [13, c. 83, 84].
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Фактично І.О. Ієрусалімова до змісту поняття 
«адміністративно-правове забезпечення» включає 
три основні елементи: адміністративно-правове 
регулювання, реалізацію адміністративно-право-
вих норм і встановлені нормами адміністративного 
права гарантії реалізації прав людини та громадя-
нина. Проте погоджуємося із критикою цієї пропо-
зиції з Р.В. Ігоніним, що недоліком такого підходу 
до розуміння змісту поняття «адміністративно-пра-
вове забезпечення» є упущення з «виду» суб’єктів 
владних повноважень, які реалізують (застосову-
ють) норми адміністративного права у своїй діяль-
ності [12, c. 39].

Ми вважаємо, що для повноцінного окреслення 
сутності поняття «адміністративно-правове забез-
печення» загалом і «адміністративно-правове забез-
печення права на мирні зібрання» зокрема необ-
хідно розкласти це поняття на певні підсистеми, 
які, взаємодіючи між собою, утворюють таке комп-
лексне явище, як «адміністративно-правове забез-
печення права на мирні зібрання». На нашу думку, 
весь комплекс адміністративно-правового забезпе-
чення права на мирні зібрання необхідно розгля-
дати в єдності таких його складових: 1) нормативна 
складова, 2) інституційна складова, 3) функціо-
нальна складова та 4) гарантійна складова.

У свою чергу, нормативна складова являє собою 
сукупність нормативно-правових актів, спрямо-
ваних на врегулювання відносин, що виникають у 
процесі реалізації права на мирні зібрання. Тобто, 
це є весь масив норм міжнародних, які ратифіко-
вані в установленому порядку і становлять частину 
національного законодавства, і весь масив норм 
права, прийнятих національними суб’єктами нор-
мотворчої діяльності, від Конституції України й 
до підзаконних нормативно-правових актів. Так, 
наприклад, зміст нормативної складової адміні-
стративно-правового забезпечення права на мирні 
зібрання становлять приписи статті 11 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних сво-
бод. Відповідно до чинного на сьогодні офіцій-
ного перекладу Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Конвенція), назва 
статті 11 і відповідного права звучить як «Свобода 
зібрань та об’єднання» [1]. Ця норма захищає сво-
боду проведення мирних зборів і свободу створення 
об’єднання з іншими людьми. Матеріально-правове 
регулювання правовідносин, що виникають у про-
цесі реалізації права на мирні зібрання, визнача-
ється нормами Конституції України, зокрема стат-
тею 39, у якій зазначається, що громадяни мають 
право збиратися мирно, без зброї і проводити 
збори, мітинги, походи й демонстрації, про прове-
дення яких завчасно сповіщаються органи виконав-
чої влади чи органи місцевого самоврядування [2]. 
Офіційне тлумачення положення частини 1 статті 39  
Конституції України подано в Рішенні Консти-
туційного Суду України від 19 квітня 2001 року.  
У цьому рішенні Конституційний Суд роз’яснює, що 
тривалість строків завчасного сповіщення має бути 
в розумних межах і не повинна обмежувати перед-

баченого статтею 39 Конституції України права 
громадян на проведення зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій. Визначення строків завчасного спо-
віщення органів виконавчої влади чи органів міс-
цевого самоврядування є предметом законодавчого 
регулювання [6]. Здійснення повноважень щодо 
забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян під час 
проведення мирних зібрань Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» покладено на 
органи місцевого самоврядування [5]. Також норми, 
які стосуються мирних зібрань в Україні, містяться в 
таких актах, як Закони України: «Про порядок вирі-
шення колективних трудових спорів», «Про право-
вий режим надзвичайного стану», «Про правовий 
режим воєнного стану», «Про тимчасові заходи на 
період проведення антитерористичної операції», а 
також у законах про вибори депутатів усіх рівнів, 
міських голів і президента. Процесуально-правове 
регулювання права на мирні зібрання здійснюється 
нормами Кодексу адміністративного судочинства 
України, статтею 182 якого встановлено особли-
вості провадження у справах за адміністративними 
позовами суб’єктів владних повноважень про обме-
ження щодо реалізації права на мирні зібрання [3]. 
Крім того, відповідно до ст. 17 Закону України «Про 
виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини», суди застосовують 
під час розгляду справ Конвенцію та практику Суду 
як джерело права [4], тобто до нормативної складо-
вої треба зараховувати також і результати практики 
Європейського суду з прав людини як щодо Укра-
їни, так і стосовно всіх держав Ради Європи. Пере-
лік і визначення масових заходів, а також повнова-
ження правоохоронних органів у сфері реалізації 
права на мирні зібрання в Україні містяться в Ста-
туті патрульно-постової служби міліції України [7]. 

Інституційна складова, у свою чергу, становить 
сукупність міжнародних і національних інституцій, 
органів, громадських організацій, які у своїй ком-
петенції мають повноваження щодо забезпечення 
належної реалізації права на мирні зібрання в Укра-
їні. Зміст інституційної складової становлять зако-
нодавчий орган у процесі забезпечення належного 
правового регулювання; правоохоронні органи в 
розрізі забезпечення фактичної фізичної реалізації 
права на мирні зібрання, а саме: забезпечення гро-
мадського порядку й безпеки під час проведення 
мирного зібрання; органи виконавчої влади, напри-
клад, місцеві державні адміністрації забезпечують 
організацію проведення мирного зібрання, прийма-
ють сповіщення про намір провести мирне зібрання, 
організовують охорону громадського правопорядку 
за участю правоохоронних органів; судові органи, 
міжнародні (Європейський суд з прав людини) 
і національні, беруть участь у адміністративно-
правовому забезпеченні права на мирні зібрання 
в Україні в розрізі захисту порушеного права, а 
також шляхом санкціонування мирних зібрань і 
недопущення їх порушень; громадські організації, 
у свою чергу, становлять ініціативні групи осіб, 
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об’єднаних спільною метою, які сприяють утвер-
дженню поваги до основних прав людини, серед 
яких право на мирні зібрання, формують суспільну 
думку, виступають ініціаторами впровадження змін 
у сфері реалізації права на мирні зібрання на основі 
проведених ними досліджень. До інституційної 
складової також належать і Президент України, й 
органи прокуратури, й Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини.

Функціональна складова адміністративно-пра-
вового забезпечення права на мирні зібрання в 
Україні являє собою сукупність компетенційних 
взаємозв’язків між елементами інституційної 
складової забезпечення права на мирні зібрання 
в Україні. Тобто, це є як самі повноваження від-
повідного суб’єкта у сфері забезпечення реаліза-
ції права на мирні зібрання, його діяльність, так 
і взаємозв’язки між різними інституціями, тобто 
механізм їх взаємодії.

Гарантійна складова адміністративно-право-
вого забезпечення права на мирні зібрання в Укра-
їні становить сукупність гарантій, які надаються 
Україною з метою забезпечення належної реаліза-
ції права на мирні зібрання. Важливість гарантій 
для забезпечувального процесу полягає в тому, що 
як система особливих умов і засобів забезпечують 
реальність здійснення та реалізацію прав. Таке тлу-
мачення гарантій уподібнює їх до механізму пра-
вового забезпечення. Хоча складно погодитися з 
тим, що ці два поняття збігаються, оскільки гаран-
тії передусім репрезентують «статику» процесу 
правового забезпечення, на відміну від механізму 

правового забезпечення, який найбільш яскраво 
проявляє себе в «динаміці» процесу перетворення 
нормативного в реальне.

Виходячи із зазначеного, можна зробити висно-
вок, що адміністративно-правове забезпечення 
права на мирні зібрання в Україні – це комплек-
сне поняття, яке включає в себе сукупність норм 
права, заходів, державних і недержавних інститу-
цій, їхніх повноважень і взаємозв’язків між ними, а 
також гарантій, які покликані сприяти неухильному 
дотриманню й реалізації права на мирні зібрання 
в Україні, а також недопущенню його порушення, 
захисту й відновленню.

Підводячи підсумки, варто зазначити, що роз-
криття поняття і змісту адміністративно-правового 
забезпечення права на мирні зібрання сприяє роз-
ширенню й уточненню понятійно-категоріального 
апарату адміністративного права в науковому сенсі 
та вдосконаленню діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації стосовно забезпечення права на мирні 
зібрання в Україні на практиці. Розкриваючи зміст 
цього поняття, необхідно розуміти, що ця катего-
рія є складною й багатоаспектною, тому необхідно 
уникати однобічності, проводити комплексний ана-
ліз складових поняття, враховуючи як динамічний, 
так і статичний аспекти. Новизна предмета науко-
вого дослідження цієї теми створює поле для погли-
бленого вивчення різних аспектів адміністративно-
правового забезпечення права на мирні зібрання в 
Україні, що створить необхідну наукову базу для 
повноцінної, сприятливої можливості реалізову-
вати право на мирні зібрання в реальному житті.
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У сфері протидії адміністративним правопо-
рушенням завдання поліції існують невідривно 
від законодавства та інших нормативних актів, які 
утворюють правову основу регулювання зазначе-
ної діяльності поліції. Вагомий вплив на впорядку-
вання відносин, що виникають у процесі діяльності 
поліції з протидії правопорушенням, здійснюється 
також завдяки міжнародно-правовим актам. У про-
цесі запобіжної діяльності органів внутрішніх справ 
використовуються положення Загальної декларації 
прав людини від 10 грудня 1948 року, Міжнарод-
ного пакту про громадянські і політичні права від 
16 грудня 1966 року та інших міжнародно-правових 
актів, ратифікованих у встановленому порядку Вер-
ховною Радою України.

У ст. 3 Конституції України наголошено, що 
«людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю. Права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави… Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави» [1]. 
Деталізовано в нормах Основного Закону права і 
свободи людини, передбачено гарантії їх здійснення, 
засоби для їх захисту, припустимі обмеження визна-
чають правовий статус особистості, на якому пови-
нні ґрунтуватися органи державної влади, у тому 
числі ті, які здійснюють діяльність щодо протидії 
правопорушенням.

Теоретичним і практичним питанням профілак-
тики правопорушень загалом та окремих їх видів 
у юридичній літературі приділена належна увага 
насамперед у роботах В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, 
А.П. Головіна, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, 
В.В. Доненка, Ю.В. Дубка, Д.Г. Заброди, Т.О. Коло-
моєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.В. Кузь-

менко, Т.П. Мінки, А.В. Негодченка, В.І. Оле-
фіра, О.І. Остапенка, В.П. Пєткова, О.П. Рябченко, 
Д.В. Приймаченка, І.С. Самощенко, В.М. Самсо-
нова, О.І. Семчика, А.О. Селіванова, В.С. Устінова, 
В.В. Цветкова, Ю.С. Шемшученка, В.К. Шкарупи, 
В.А. Юсупова, Х.П. Ярмакі та інших учених, які 
представляють різні галузі правової науки.

Мета статті полягає в тому, аби дослідити стан 
наукової розробки правового регулювання профі-
лактичної роботи підрозділів Національної поліції з 
протидії правопорушенням.

У процесі такої діяльності є неприпустимими дії, 
що принижують гідність людини (ст. 28 Конституції 
України); арешт або тримання під вартою інакше як за 
вмотивованим рішенням суду й тільки на підставах і 
в порядку, встановленому законом (ст. 29 Конституції 
України); проникнення до житла чи іншого володіння 
особи інакше як за вмотивованим рішенням суду 
(ст. 30 Конституції України); втручання в особисте й 
сімейне життя, крім випадків, передбачених Консти-
туцією України (ст. 32 Конституції України).

Статтею 9 Конституції України закріплено: 
«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України». В основу 
діяльності Національної поліції покладено правові 
норми, що містяться в Рекомендації Комітету Міні-
стрів державам-учасницям Ради Європи «Про Євро-
пейський кодекс поліцейської етики», ухваленій 
Комітетом Міністрів 19 вересня 2001 р. на 765-му 
засіданні заступників міністрів, Кодексі поведінки 
посадових осіб із підтримання правопорядку від 
17 грудня 1979 р., Резолюції Парламентської Асамб-
леї Ради Європи № 690 (1979) «Про Декларацію про 
поліцію», Декларації Міжнародної організації праці 
про основоположні принципи в сфері праці та меха-
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нізм її реалізації, прийнятій Генеральною конферен-
цією Міжнародної організації праці на її 86-й сесії.

Одним із основних повноважень поліції є про-
філактика (превенція) правопорушень, що полягає 
в цілеспрямованій діяльності підрозділів і служб 
поліції з метою виявлення, усунення і зниження 
негативного впливу чинників, що зумовлюють 
учинення кримінальних і адміністративних право-
порушень, формування позитивного середовища 
соціалізації й коригування поведінки осіб, схильних 
до вчинення правопорушень. Профілактика право-
порушень здійснюється в рамках адміністративної 
діяльності поліції – підзаконної, цілеспрямованої 
виконавчо-розпорядчої діяльності уповноважених 
суб’єктів з організації та здійснення охорони публіч-
ного порядку, забезпечення публічної безпеки, запо-
бігання адміністративним і кримінальним правопо-
рушенням і припинення їх.

Однією з причин учинення правопорушень насе-
ленням є низький рівень життя більшості жителів 
країни, що призводить до того, що вони стають 
маргіналізованими або виключеними із суспільства 
в економічному, соціальному й культурному відно-
шеннях. У зв’язку з цим поліцейські повинні спри-
яти їх юридичній обізнаності через сприяння такому:

1) доступу найбідніших верств населення до 
закону («праву на захист законом») шляхом а) зао-
хочення, де це є необхідним, дій із підвищення 
обізнаності правників щодо проблем найбідніших 
верств населення; b) заохочення розвитку служб 
юридичного консультування для найбідніших 
верств населення; с) відшкодування вартості юри-
дичних консультацій для найбідніших верств насе-
лення наданням безоплатної правової допомоги, не 
виключаючи здійснення невеликого внеску особами, 
які користуються такою допомогою, там, де цього 
вимагає внутрішнє законодавство; d) сприяння ство-
ренню, коли це видається доцільним, консультацій-
них центрів у районах проживання бідноти;

2) ефективному доступу найбідніших верств 
населення до позасудових методів розв’язання кон-
фліктів шляхом а) розширення участі недержавних 
організацій чи добровільних організацій, які нада-
ють допомогу найбіднішим верствам населення, у 
таких квазісудових формах розв’язання конфліктів, 
як посередництво і примирення; b) надання безо-
платної правової допомоги та інших форм допомоги 
в застосуванні таких методів розв’язання конфліктів;

3) ефективному доступу найбідніших верств 
населення до судів шляхом а) поширення надання 
безоплатної правової або інших форм допомоги на 
всі судові інстанції (цивільні, кримінальні, госпо-
дарські, процеси незалежно від того, в якій якості 
виступають відповідні особи); b) надання безоплат-
ної правової допомоги найбіднішим особам, які 
не мають громадянства або є іноземцями, і в будь-
якому випадку, коли вони постійно проживають 
на території держави-члена, в якій має відбутись 
провадження; с) визнання права обвинуваченого 
на допомогу належно кваліфікованого адвоката за 
вибором, наскільки це можливо, і за адекватну вина-

городу; d) обмеження обставин, за яких компетентні 
органи можуть відмовити в наданні безоплатної пра-
вової допомоги, переважно тими випадками, коли 
підставами для відмови є неприйнятність чи явно 
недостатня ймовірність виграшу справи або коли 
надання безоплатної правової допомоги не є необхід-
ним в інтересах правосуддя; е) спрощення порядку 
надання безоплатної правової допомоги найбідні-
шим верствам населення й розгляду питання про 
негайне надання тимчасової правової допомоги за 
наявності такої можливості; f) розгляду питання про 
створення можливостей для недержавних органі-
зацій або добровільних організацій, які опікуються 
найбіднішими верствами населення, надавати допо-
могу в доступі до суду особам, котрі перебувають у 
такому залежному й нужденному становищі, що не 
можуть самі захистити себе; така допомога має сто-
суватися як провадження в національних судах, так 
і провадження в європейських Комісії та Суді з прав 
людини та інших міжнародних судових інстанціях 
[2, с. 13–15].

Адміністративно-правовими нормами, що регу-
люють профілактичну роботу поліції щодо проти-
дії адміністративним проступкам, є норми Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (далі – 
КУпАП) [3]. Притягнення особи до адміністратив-
ної відповідальності є одним із методів запобігання 
адміністративним правопорушенням (ст. 6 КУпАП). 
Крім того, у КУпАП визначено, що метою адмі-
ністративного стягнення є запобігання вчиненню 
нових правопорушень як самим правопорушником, 
так й іншими особами. Перелік адміністративних 
стягнень, а також заходів впливу, що застосовуються 
до неповнолітніх (ст. ст. 24, 241), свідчить про їх 
спрямованість на профілактику правопорушень. 
Крім того, що стосується протидії правопорушен-
ням поліцією, варто відзначити ст. 222 КУпАП, яка 
визначає підвідомчість адміністративних справ орга-
нам Національної поліції, ст. ст. 255, 258 КУпАП, які 
надають перелік правопорушень, щодо яких поліція 
може складати протоколи або постанови.

У п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про поперед-
ження насильства в сім’ї» від 15 листопада 2011 року 
визначено, що здійснення заходів щодо запобігання 
насильству в сім’ї в межах наданих їм повноважень 
покладається на уповноважені підрозділи органів 
Національної поліції [4]. У ст. 6 цього Закону заува-
жується, що Національна поліція належить до цен-
трального органу виконавчої влади, який призначе-
ний запобігати насильству в сім’ї, що узгоджується з 
п. ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію». 
Крім того, така профілактична робота поліції при-
пускає обов’язкову взаємодію із центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику з питань запобігання 
насильству в сім’ї, з органами опіки й піклування 
та спеціалізованими установами для осіб, які вчи-
нили насильство в сім’ї, і жертв такого насильства в 
питаннях запобігання насильству в сім’ї.

У розглядуваному Законі розрізняються загальні 
та спеціальні заходи щодо запобігання насильству в 
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сім’ї, серед яких спеціальними названі функції, що 
покликані виконувати поліція у вигляді винесення 
офіційного попередження про неприпустимість 
учинення насильства в сім’ї (ст. 10), взяття на про-
філактичний облік і зняття з профілактичного обліку 
членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї (ст. 12), 
та винесення захисного припису (ст. 13).

Результати роботи поліції оцінюються за реаль-
ним станом криміногенної ситуації й усуненням при-
чин і умов, які викликають цю ситуацію, за повно-
тою виявлення осіб з антигромадською поведінкою, 
ефективним залученням до роботи населення та 
громадських формувань, а також своєчасним і якіс-
ним розглядом заяв і звернень громадян. Одним із 
головних завдань дільничного поліцейського є про-
ведення індивідуально-профілактичної роботи з осо-
бами, схильними до скоєння правопорушень; роботи 
з населенням і громадськими формуваннями на 
дільниці; запобігання адміністративним правопору-
шенням. Крім того, дільничні інспектори зобов’язані 
всебічно, повно й об’єктивно досліджувати причини 
та умови, які сприяють учиненню правопорушень, 
що дає їм змогу надавати пропозиції щодо їх усу-
нення, підвищувати ефективність протидії правопо-
рушенням.

Відповідними підрозділами, які діють у підроз-
ділах превентивної діяльності, здійснюється профі-
лактика серед неповнолітніх, проте їхня діяльність, 
згідно з перехідними положеннями Закону України 
«Про Національну поліцію» [5], може тривати лише 
до кінця 2016 року. Наразі її планується перетворити 
на так звану ювенальну поліцію, що також потребує 
нормативно-правової регламентації. Серед основних 
завдань таких підрозділів передбачено таке:

– організація та здійснення заходів профілак-
тики з дітьми в навчальних закладах, за місцем про-
живання з метою запобігання вчиненню ними адмі-
ністративних і кримінальних правопорушень;

– організація та здійснення заходів індивіду-
альної профілактики з дітьми, котрі вчинили адмі-
ністративні та кримінальні правопорушення, були 
засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавлен-
ням волі, звільненими зі спеціальних виховних уста-
нов; ужиття заходів щодо недопущення рецидивної 
злочинності серед дітей.

Серед нормативно-правових актів, які регламен-
тують профілактичну роботу підрозділів поліції, 
також одним із важливих є Положення про патрульну 
службу Міністерства внутрішніх справ від 2 липня 
2015 року [6], у якому передбачено такі важливі в 
протидії правопорушенням завдання патрульної 
служби:

1) забезпечення публічного порядку і громад-
ської безпеки; забезпечення безпеки осіб, захисту 
їхніх прав, свобод і законних інтересів; створення 
стану захищеності життєво важливих інтересів 
суспільства, сконцентрованих у його матеріальних 

і духовних цінностях, нормальних умов життєді-
яльності людини, діяльності підприємств, установ, 
організацій;

2) запобігання кримінальним, адміністративним 
правопорушенням; запобігання, виявлення й при-
пинення кримінальних та адміністративних право-
порушень, випадків насильства в сім’ї, а також вияв-
лення причин і умов, що сприяють їх учиненню;

3) взаємодія із суспільством: реалізація підходу 
«міліція та громада», що полягає в співпраці й вза-
ємодії із населенням, громадськими організаціями, 
іншими підрозділами органів внутрішніх справ, 
органами публічної влади, з метою запобігання пра-
вопорушенням, забезпечення безпеки, зниження 
рівня злочинності, а також установлення довірливих 
відносин між міліцією й населенням;

4) забезпечення безпеки дорожнього руху; орга-
нізація контролю за додержанням законів, інших 
нормативно-правових актів із питань безпеки дорож-
нього руху.

Аналіз нормативно-правової бази свідчить про 
досить широкий обсяг завдань поліції у сфері про-
філактики та протидії адміністративним правопору-
шенням, у тому числі не зарахованих законодавством 
безпосередньо до їхньої компетенції. Водночас зако-
нодавство в цій сфері недосконале, має значні прога-
лини, які потребують негайного усунення, оскільки 
це заважає повноцінно протидіяти правопорушен-
ням демократичними й гуманними методами.

Правові акти, зокрема, у сфері профілактики пра-
вопорушень визначають завдання та заходи щодо 
запобігання їм, порядок, форми й методи вчинення 
цієї діяльності, функції різних її суб’єктів, координа-
цію та взаємодію між ними тощо. Закони й інші нор-
мативні акти забезпечують відповідальність уповно-
важених осіб за виконання своїх обов’язків, суворе 
дотримання особистих і майнових прав, законних 
інтересів громадян і установ, які потрапляють у 
сферу профілактики правопорушень.

Існує декілька рівнів у системі нормативно-пра-
вових актів, що окреслюють організаційно-правові 
питання щодо профілактики адміністративних пра-
вопорушень, залежно від їхньої юридичної сили, 
змісту, дії в просторі, часі та за колом осіб, а саме: 
1) міжнародно-правові акти, які стали частиною 
національного законодавства, оскільки ратифіковані 
Верховною Радою України; 2) Конституція Укра-
їни – нормативний акт вищої юридичної сили, полі-
тико-правовий за своєю сутністю, що визначає най-
більш важливі аспекти протидії правопорушенням, 
захисту прав, свобод громадян, забезпечення право-
порядку тощо; 3) закони України, в тому числі коди-
фіковані, наприклад, КУпАП, які визначають органі-
заційні засади профілактичної роботи; 3) підзаконні 
нормативні акти, що передбачають форми й методи, 
порядок роботи підрозділів поліції як суб’єктів про-
філактики адміністративних проступків.
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Реалії сьогодення засвідчують необхідність осо-
бливої уваги до явищ і суспільних процесів, які є 
об’єктами чи предметами правової науки. До таких, 
безсумнівно, належить і таке явище, як «правовий 
інтерес». Такого роду висновок є актуальним і для 
науки теорії права, і для науки адміністративного 
права, і для адміністративного судочинства, які, 
серед іншого, використовують це термінопоняття. 
Що під ним необхідно розуміти? Аналізуючи це 
поняття, необхідно враховувати декілька обставин. 

По-перше, щодо важливості надання чітких 
визначень, які в рамках юридичної площини стають 
ще більш нагальними. На слушну думку В.М. Гара-
щука, «загальновідомо, що чимало непорозумінь 
між окремими людьми, групами, урядами країн і 
навіть народами зумовлено неоднозначним розумін-
ням суті термінів укладеної угоди, досягнутої домов-
леності, перекладеного з іноземної мови тексту та 
ін. Ці негаразди часто отримують свою пролонгацію 
шляхом подальшого закріплення в національному 
законодавстві. Такого типу проблеми характерні 
й для так званих внутрішньомовних термінів. Не є 
виключенням й адміністративне право» [1, с. 45]. 
Від себе додамо, що не є винятком і адміністратив-
ний процес, зокрема адміністративне судочинство. 

По-друге, правовий інтерес є похідним від тер-
мінопоняття «інтерес». Усвідомлюючи, що важливу 
роль у становленні поняття «інтерес» відіграє філо-
софія, вкажемо, що, відповідно до Філософського 
енциклопедичного словника, термін «інтерес» бере 
свій початок від латинського interesse – те, що має 
важливе значення [2, с. 183]. Найґрунтовніший 
сьогодні вітчизняний енциклопедичний продукт 
із юридичної проблематики – 6-томна Юридична 
енциклопедія, випущена протягом 1998–2004 рр. 

у рамках проекту Інституту держави і права імені 
В.М. Корецького Національної академії наук Укра-
їни, на жаль, не містить цього визначення ні в кон-
тексті «правовий інтерес», ні в сенсі «інтерес у 
праві». Проте, на наше переконання, юридичний 
зміст поняття «інтерес», базуючись на загальнофі-
лософському, повинен містити також «правове під-
ґрунтя», акцент на тому, що мова йтиме про щось, 
що тісно пов’язано з можливостями людини, визна-
ченими в чинному законодавстві. 

По-третє, у правовій дійсності частіше оперу-
ють терміносполученням «права, свободи та законні 
інтереси», що в сенсі нашого повідомлення актуалі-
зує необхідність наукового погляду на явище «закон-
них інтересів», їх потенційний зв’язок із людиною, 
суспільством, державою.

По-четверте, правовий інтерес повинен розгля-
датись комплексно, як явище, котре, окрім теоре-
тико-правової складової, має враховувати правову 
ідеологію, чинне в тому числі адміністративне зако-
нодавство, його спрямованість і оновлення.

І, насамкінець, по-п’яте, у держави також є свої 
інтереси, які нерідко кореспондують із інтересами 
окремо взятої людини, суспільства, а іноді мають 
протилежний характер щодо інтересів людини чи 
частини суспільства. Такого роду ситуація може 
мати місце в разі зміни політичного курсу держави 
в результаті проведення виборів, прийняття того чи 
іншого рішення Урядом чи центральним органом 
виконавчої влади, яке мало значний суспільний резо-
нанс тощо. 

Проблему інтересу у праві досліджували такі 
вітчизняні та зарубіжні фахівці: С. Братусь, А. Вене-
диктов, М. Гурвич, А. Екімов, Є. Ерліх, Р. Єринг, 
А. Здравомислов, О. Малько, М. Матузов, П. Рабінович,  
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З. Ромовська, П. Пацурківський, М. Самбор, С. Сте-
ценко, В. Субочев, І. Тарасов, О. Чепис, К. Шабатько, 
Г. Шершеневич, О. Ющик та ін. Водночас стосовно 
адміністративно-правової матерії, зокрема, у контек-
сті адміністративного судочинства такого роду дослі-
дження лише починають активізуватись. 

Чим зумовлена необхідність більш детального 
теоретичного та адміністративно-правового погляду 
на поняття й сутність правового інтересу? Факторів, 
які про це свідчать, є багато, зазначимо лише основні:

1) правові інтереси особи фактично є переду-
мовою задля можливої реалізації нею своїх прав і 
свобод;

2) у процесі правотворчої діяльності компетент-
них державних органів важливим видається попере-
дній теоретичний і адміністративно-правовий аналіз 
правових інтересів суб’єктів майбутніх потенційних 
правових відносин, що уможливить конструювання 
такого нормативно-правового акта, норми якого 
будуть максимально наближені до потреб указаних 
суб’єктів, як наслідок, такі нормативно-правові акти 
будуть життєздатними;

3) механізм адміністративно-правового регулю-
вання відповідних суспільних відносин буде більш 
реалістичним, коли він ураховуватиме правові інтер-
еси суб’єктів правових відносин, в основі яких, 
своєю чергою, лежать їхні переконання, рівень пра-
вової свідомості та правової культури, правовий і 
загальносоціальний досвід;

4) звернення фізичної чи юридичної особи до 
адміністративного суду за захистом своїх прав фор-
мально й фактично настає за умови порушення її 
правових інтересів. А це, своєю чергою, дає змогу 
іншим учасникам судового процесу краще усвідом-
лювати справжні мотиви звернення до адміністра-
тивного суду.

Як справедливо вказує К. Шабатько, аналізуючи 
історіографію наукового осмислення та дослідження 
категорії «інтерес», її почали пояснювати суто влас-
тивостями людської природи, зосереджуючи увагу 
на проблемах класифікації й систематизації осно-
вних особливостей механізмів реалізації інтересів. 
Прибічники емпіризму Т. Гобс, Дж. Локк, Д. Юм 
психологізували інтереси, беручи за їхнє підґрунтя 
індивідуальний досвід, пристрасті й афекти. Водно-
час Р. Декарт, Б. Спіноза не заперечували формування 
інтересів завдяки ментальній діяльності, наголошу-
вали саме на його розумовій складовій. Французькі 
матеріалісти П. Гольбах, К. Гельвецій, Д. Дідро, 
Ж.-Ж. Руссо запровадили в науковий обіг парадигму, 
відповідно до якої людина є «соціальним атомом», 
що рухається завдяки впливу на нього певних інтер-
есів [3, с. 105]. Подальші пошуки істини в цьому 
спрямуванні засвідчили справедливість такого роду 
першопочаткових аргументів. Можливо, перелік 
першопричин і факторів, які впливають на прояви 
інтересів, дещо розширився (що у зв’язку з модер-
нізацією соціальних умов життя має об’єктивний 
характер), проте в основі дійсно залишились люд-
ська природа, індивідуальний досвід, ментальність, 
рух людини вперед. 

На основі висновків про сфери використання 
поняття «інтерес» у праві та узагальнень про під-
ходи до розуміння «інтересу» М. Самбором у рамках 
свого дисертаційного дослідження, присвяченого 
загальнотеоретичним аспектам розуміння й реаліза-
ції інтересу в праві, дається поняття інтересу в праві 
як усвідомленої спрямованості суб’єкта, зумовленої 
його внутрішнім переконанням в оволодінні певним 
благом матеріального чи нематеріального характеру, 
що являє собою задоволення потреби, здійснення та 
реалізація якого відбувається в межах загальноприй-
нятих правил поведінки, визначених у нормах права, 
що відповідає відсутності прямої заборони в досяг-
ненні такого блага й бажаним для нього способом, 
а також спирання на забезпечення компетентними 
органами в разі наявності перешкоди на шляху мож-
ливості його задоволення [4, с. 7]. Указане визна-
чення потребує, на наше переконання, певного кри-
тичного осмислення. Ключових аргументів, котрі 
не дають змоги беззастережно погодитись із такого 
роду розумінням правового інтересу, декілька.

Перший. Акцент автором робиться на фізичній 
особі як носії інтересу в праві, хоча фактично такий 
інтерес може мати також і юридична особа, держава. 
Зокрема, інтереси держави в рамках адміністратив-
ного судочинства нерідко представляє прокуратура 
України. Як ми зазначали на сторінках «Публічного 
права», прокуратура, серед повноважень якої вио-
кремлюється одночасно наявна можливість захисту 
прав, свобод і законних інтересів громадян та інтер-
есів держави, наочно демонструє свій особливий, 
«позагілковий» державно-владний статус [5, с. 87].

Другий. Перевантаженість визначення різно-
манітними характеристиками, що, на наше думку, 
може мати місце під час опису цього явища, проте 
недоцільно застосовувати під час визначення самого 
поняття, де, як видається, повинна бути лише клю-
чова, основна, базова характеристика, яка надасть 
можливість відокремити це явище від інших.

Третій. Відповідає відсутності прямої заборони в 
досягненні такого блага, як зазначено у визначенні 
М. Самбора, що свідчить про однобокий підхід 
до цього сегмента правового інтересу. Чому ми не 
можемо ставити питання стосовно наявності прямої 
заборони в досягненні такого блага, яка водночас 
характеризується наявністю правового інтересу в 
певного суб’єкта? Чи це стає забороною для наяв-
ності правового інтересу? На наше переконання, ні. 
Просто мова в такому випадку йтиме про пошук пра-
вомірної зміни правового статусу (правового стано-
вища) особи з тією метою, щоб пряма заборона не 
застосовувалась до неї, а відтак правовий інтерес міг 
би бути реалізованим. Наприклад, чинне законодав-
ство забороняє державним службовцям займатись 
іншою оплачуваною діяльністю (окрім наукової, 
педагогічної, творчої, медичної та суддівської прак-
тики). Проте такого роду заборона не перешкоджає 
державному службовцеві мати правовий інтерес 
щодо можливого правомірного зайняття іншою 
оплачуваною діяльністю. Але для цього він має 
обрати або один із дозволених варіантів (наукова, 
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педагогічна тощо), або змінити свій статус держав-
ного службовця на інший, де таких заборон немає.

Важливий аспект явища правового інтересу, що 
розглядається в теоретичному та адміністративно-
правовому сенсах, – наявність потреби в задово-
ленні (реалізації) того чи іншого блага. Цей аспект 
є більше ніж важливим, оскільки зачіпає реальну 
сторону життєдіяльності особи – її потреби, які 
можуть уважатись свого роду локомотивом подаль-
шого способу реалізації прав і свобод. Тут важливо 
зазначити, що провідний теоретик права України 
П. Рабінович, який тривалий період часу опікується 
вказаними проблемами, запропонував нову теорію 
праворозуміння – потребову, що, як видається, 
свідчить про системотвірну роль потреб у право-
вій дійсності й розумінні права. У площині адміні-
стративного права, адміністративного судочинства 
маємо констатувати такого ж самого роду анало-
гію: потреби багато в чому визначають подальший 
інтерес, який із часом трансформується у правову 
ініціативу стосовно звернення до адміністратив-
ного суду. Так ось П. Рабінович зазначає, що «можна 
констатувати, що концептуальний потребовий під-
хід був і залишається неперевершеним, незамін-
ним, можна сказати, єдино можливим дослідниць-
ким інструментом виявлення сутності будь-яких 
соціальних явищ, зокрема основоположних («при-
родних») прав і обов’язків людини, держави та кож-
ного з елементів її правової системи й її механізму 
юридичного регулювання (законодавства, закон-
ності, офіційної правової ідеології, юридичних 
відносин тощо) [6, с. 30]. Зі свого боку, в контексті 
теми нашого повідомлення, дозволимо акцентувати 
увагу на тих обставинах, що мова в указаній позиції 
йде також про таке: а) права та обов’язки держави; 
б) законодавство й офіційну правову ідеологію, які 
притаманні публічним інституціям. Зазначене є 
свідченням того, що правовий інтерес у його тео-
ретико-правовому розумінні, в основі якого знахо-
дяться потреби, може розглядатися також у сенсі 
інтересу держави, оскільки вона також належить до 
суб’єктів, що потенційно можуть мати свій право-
вий інтерес. Своєю чергою, цей правовий інтерес 
(чи правові інтереси) можуть захищатись у тому 
числі в адміністративному судочинстві. 

Продовжуючи в сенсі потребової теорії праворо-
зуміння як потенційної можливості описати право 
та правові інтереси через потреби, варто вказати на 
важливість такого комплексного підходу до усвідом-
лення ролі й місця правових інтересів. Дійсно, коли 
йдеться про «вмонтованість» того чи іншого право-
вого явище в структуру теорії праворозуміння, такі 
пропозиції характеризуються більшою мірою ґрун-
товності. Доцільно підтримати позицію С. Стеценка, 
який зокрема, зазначав, що «праворозуміння є однією 
із «вічних» проблем теорії права. Варто вказати, що 
ні форма держави, ні рівень розвитку юридичної 
науки та досконалість юридичної практики не здатні 
на сьогодні стати запорукою вирішення проблеми 
розуміння права у тій чи іншій державі. Не є виклю-
ченням і Україна, соціально-економічні та політичні 

зміни у якій тривають уже два десятки років та набу-
вають хронічного характеру» [7, с. 176].

У літературі наявні й інші погляди на співвідно-
шення потреб та інтересів. Так, приміром, Р. Сивий 
указує, що потреби й інтереси істотно відрізняються 
за своїм призначенням: тоді як призначення інтересу 
полягає у виробництві предмета, кінцевою метою 
потреби є поглинання, тобто знищення предмета. 
Нарешті, розмежування інтересу й потреби полягає 
й у тому, що не всяка потреба пов’язана з інтересом. 
Отже, ті потреби, які легко задовольняються і, по 
суті, не вимагають діяльності щодо їх здійснення, 
не викликають інтересу. Наприклад, споживання 
людиною повітря, води тощо здійснюється людиною 
в нормальних умовах [8, с. 73–84]. Таке ставлення 
з певною мірою умовності можна назвати публі-
цистично-поверховим, оскільки воно не враховує 
сутнісних ознак потреб та інтересів, їх сучасного 
теоретико-правового й галузевого розуміння, соці-
ально-правового значення для правотворчої, право-
застосовної та правореалізаційної практики. Інша 
позиція, наявна в дослідженні М. Самбора, свідчить 
про висвітлення автором співвідношення інтересу в 
праві з такою категорією, як потреба. Вищевказаний 
автор підкреслює, що інтерес, на відміну від потреби, 
яка визначає необхідність (нужденність) суб’єкта в 
певному блазі (матеріального чи нематеріального 
характеру), поряд із таким благом включає в себе ще 
й спрямованість суб’єкта на оволодіння таким бла-
гом [4, с. 11]. На наше думку, непогодження з таким 
баченням пов’язано передусім із тим, що інтерес 
далеко не завжди включає в себе спрямованість 
суб’єкта на оволодіння певним благом.

Інтерпретування змісту категорії «інтерес» змі-
нювалося відповідно до епох: інтерес трактувався 
як чинник індивідуальної й соціальної причиновості 
у вигляді потреби; пов’язувався з проблематикою 
права, моралі, політології, психології та соціології з 
урахуванням примату державних інтересів над осо-
бистими, а суспільних – над приватними; був боже-
ственним задумом, утіленим у нормативну модель, 
побудовану на теологічному приписі; тлумачився як 
властивість людської природи. Французькі матеріа-
лісти запровадили в науковий обіг парадигму, відпо-
відно до якої людина є «соціальним атомом». Пред-
ставники німецької класичної філософії розглядали 
інтерес як категоріальний моральний імператив і як 
прояв абсолютної ідеї. Сьогодні не існує єдиної нау-
кової точки зору на це явище [3, с. 108]. Цікаву ідею 
пропонує вітчизняний дослідник О.І. Ющик, котрий 
у рамках фундаментальної праці «Діалектика права» 
зазначає, що, будучи першим вираженням людської 
потреби як об’єктивної необхідності продуктивної 
діяльності, інтерес, однак, не є сама ця діяльність. 
Своїм існуванням інтерес лише заявляє, що в соціаль-
ному бутті індивіда під впливом потреби, яка в нього 
виникла, об’єктивно відбулася така зміна, що орієнтує 
його на діяльнісне втручання в це буття для створення 
людських умов задоволення своєї потреби. Виходячи 
із цих міркувань, інтерес визначається як об’єктивно 
зумовлена спрямованість життєдіяльності людського 
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індивіда на діяльнісну зміну умов його використання 
для задоволення потреб, що виникають [9, с. 216]. 
Тобто, ми бачимо, що акцент у такому підході спра-
ведливо робиться на наявності взаємозв’язку інтересу 
та потреби, що більш об’єктивно, ніж раніше вказана 
позиція Р. Сивого, відображає сутність правового 
інтересу як явища, що лежить в основі в тому числі й 
звернення до адміністративного суду для захисту тих 
чи інших прав і свобод. 

Отже, виходячи із раніше вказаних аргументів, 
керуючись власним розумінням і сприйняттям, під 
правовим інтересом пропонуємо розуміти наявну 
у фізичної чи юридичної особи внутрішньо сфор-
мовану передумову задля можливої реалізації нею 
своїх прав і свобод, в основі якої лежить потреба в 
удосконаленні (покращенні) свого правового ста-
тусу чи отриманні матеріальних або нематеріаль-
них благ. 
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Незабезпечення своєчасного й належного вико-
нання судових рішень є однією з найбільш загальних 
проблем у сфері судочинства, які потребують невід-
кладного вирішення. Саме це питання порушується 
в більшості скарг проти України, що надходять до 
Європейського суду з прав людини. Динаміка кіль-
кості засуджених осіб за статтею 382 Кримінального 
кодексу України в Україні свідчить про відсутність 
дієвих механізмів з боку держави, які б забезпечили 
добровільне виконання рішень суду. Так, у 2013 році 
за цей злочин було засуджено 78 осіб, у 2014 році – 
133 особи, а вже у 2015 році – 143 особи, що майже 
в 2 рази більше, ніж у 2013 році. Тому Україна пови-
нна терміново прийняти комплексну стратегію щодо 
вирішення ситуації, за якої значна кількість оста-
точних судових рішень залишається невиконаною, а 
також упровадити ефективні внутрішні засоби пра-
вового захисту.

Метою статті є висвітлення питань стосовно 
позиції Європейського суду з прав людини щодо 
невиконання рішень судів в Україні та бездіяльності 
посадових осіб суду в України щодо розгляду справ.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення 
таких завдань:

– вивчення особливостей питань стосовно пози-
ції Європейського суду з прав людини щодо невико-
нання рішень судів в Україні;

– пошук науково обґрунтованих пропозицій і 
механізмів щодо покращення законодавства.

Стаття 55 Конституції України проголошує право 
особи на судовий захист прав і свобод, у тому числі 
право на оскарження до суду незаконних дій і рішень 
органів державної влади й місцевого самовряду-
вання, а також їхніх посадових осіб [1].

Питанням адміністративного судочинства значну 
увагу приділяли такі вчені, як Н. Саліщева, В. Соро-
кін, Б. Лазарєв, Ю. Козлов, Ю. Старилов. Нові тен-
денції відображено в працях В. Авер’янова, А. Селі-
ванова, В. Стефанюка, Ю. Педько, І. Бородіна, 
О. Кузьменка, В. Перепелюк, М. Тищенко та ін.

Ця тема є надзвичайно актуальною. Україна ще 
в 1997 році ратифікувала Конвенцію про захист 
прав людини та основоположних свобод (далі – 
Конвенція) і так визнала положення цього міжна-
родного договору частиною національного законо-
давства, взявши на себе зобов’язання виконувати 
рішення Європейського суду з прав людини в кожній 
справі, стороною якої вона є. Відповідно до цього, у 
2006 році було прийнято Закон України «Про вико-
нання рішень та застосування практики Європей-
ського суду з прав людини».

Згідно зі статтею 19 Конвенції, для забезпечення 
дотримання державами-учасницями Конвенції взя-
тих на себе зобов’язань за Конвенцією та протоко-
лами до неї створюється Європейський суд з прав 
людини (далі – Європейський суд, Суд). 

У більшості справ, які стосуються стверджуваль-
них порушень указаних вище статей, заявники скар-
жаться на невиконання чи тривале виконання рішень 
національних судів, винесених на їхню користь. 

Пунктом 1 статті 6 Конвенції кожному гаран-
товано право на звернення до суду з позовом сто-
совно його прав та обов’язків цивільного характеру. 
У справі «Горнсбі проти Греції» Суд зазначив, що 
виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, 
має розцінюватись як складова частина судового 
розгляду. Здійснення права на звернення до суду з 
позовом стосовно його прав та обов’язків цивіль-
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ного характеру було б ілюзорним, якби внутрішня 
правова система допускала, щоб остаточне судове 
рішення, яке має обов’язкову силу, не виконувалося 
б на шкоду однієї зі сторін. Крім того, невиконання 
рішення є втручанням у право на мирне володіння 
майном, гарантоване статтею 1 Першого протоколу 
до Конвенції [3].

Сьогодні питання невиконання Україною цього 
зобов’язання набуло надзвичайної актуальності, 
оскільки якщо ще 10 років тому щодо України було 
винесено лише сім рішень, де констатовано пору-
шення положень Конвенції, і це вважалось жах-
ливою статистикою, то зараз, як стверджує Голова 
Суду, Україна входить до п’ятірки країн, від яких 
надходить найбільше скарг, і 95% рішень, ухвалених 
щодо нашої держави, не виконується. 

Незабезпечення своєчасного й належного вико-
нання судових рішень є однією з найбільш загальних 
проблем у сфері судочинства, які потребують невід-
кладного вирішення. Саме це питання порушується 
в більшості скарг проти України, що надходять до 
Європейського суду. Останнім часом Європейський 
суд приділяє багато уваги справам щодо невико-
нання судових рішень в Україні, оскільки дійсно 
надходить велика кількість справ, у яких Європей-
ський суд щоразу підтверджує порушення Україною 
Конвенції.

Водночас тим, хто подає або збирається подати 
скаргу до Європейського суду, важливо враховувати 
такі особливості, які цей суд бере до уваги.

Однією з підстав звернення до Європейського 
суду є порушення строків. Отже, одним із критеріїв 
прийнятності звернення до Європейського суду є 
подання скарги з урахуванням 6-місячного строку 
звернення до цього Суду.

Але тут важливо розуміти, що невиконання 
рішення національного суду це є триваюче пору-
шення, а отже, якщо Ваше рішення не виконується 
в 6-місячний строк, звернення починає відраховува-
тися тільки з того моменту, коли Ваше рішення було 
реально виконано.

У цьому контексті необхідно зазначити, що вико-
нання судового рішення по вашій справі ще не знімає 
з держави відповідальності за те, що відбувалось його 
тривале невиконання. Тому в разі виконання рішення 
у справі держава додатково має відшкодувати вам 
збитки, завдані тривалим невиконанням. Але тут уже 
потрібно не пропустити 6-місячний строк.

Крім цього, нещодавно Європейський суд визна-
чив певні критерії щодо того, яка тривалість невико-
нання має бути, щоб це становило порушення Кон-
венції. І, зокрема, у рішенні «Хворостяной та інші 
проти України» (Case of Khvorostyanoy and Others v. 
Ukraine) [5] було визначено неприйнятними скарги, в 
яких строк невиконання рішення національного суду 
становив 1 рік і 2 місяці. Перед цим у справі Case of 
Tsibulko and Others v. Ukraine [6] Суд визнавав непри-
йнятними справами, де невиконання рішення суду 
тривало 4 і 9 місяців.

Потрібно враховувати, що строк невиконання почи-
нає тривати з останнього рішення по вашій справі.

Другим важливим моментом для цієї категорії 
справ є питання того, наскільки суттєвою є сума 
коштів, яка не виплачується вам за рішенням суду. 
Це важливо, оскільки не так давно в Європейського 
суду з’явилося право не розглядати малозначущі 
справи, які не порушують нових і важливих питань 
захисту прав людини.

І в цьому контексті дуже важливим є те, що Євро-
пейський суд уже декілька разів зазначав, що справи, 
які йдуть за пілотним рішенням «Юрій Миколайович 
Іванов проти України» [4], не порушують суттєво 
нових питань, а стосуються системної проблеми, яка 
існує в Україні.

Важливо наголосити на іншому аспекті цієї осо-
бливості. У тому ж рішенні «Хворостяной та інші 
проти України» Європейський суд зазначає, що не 
вбачає суттєвими порушеннями Конвенції скарги 
щодо невиконання рішень українських судів, у яких 
сума невиконання є рівною або меншою за 500 євро. 
В аргументації щодо неприйнятності таких скарг 
Суд зазначає, що ці конкретні заявники не довели, 
що сума невиконання мала суттєвий вплив на їхнє 
життя. А отже, у випадку незначної суми коштів, 
щодо якої існує невиконання рішення національ-
ного суду, важливим є довести те, що саме для вас 
ця сума є великою і що її невиплата суттєво впливає 
на ваше життя.

Нерідкими є також випадки, коли особа подає 
заяву в Європейський суд щодо невиконання, але вод-
ночас існує рішення апеляційної чи касаційної інстан-
цій, що скасовує рішення, на яке посилається особа. 
Така ситуація може відбутися навіть тоді, коли особа 
не знала про це «скасовувальне» рішення іншого суду. 
Але в будь-якому разі після отримання Судом інфор-
мації про існування такого рішення (цю інформацію 
надає Суду держава, коли до неї приходять справи 
на комунікацію) особа втрачає статус жертви, відпо-
відно, її заява буде визнана неприйнятною.

Ми хотіли б виділити причини тривалого невико-
нання рішень національних судів, які призводять до 
значних збитків Державного бюджету, про які йшла 
мова вище. 

Серед таких причин необхідно зазначити такі: 
– недоліки законодавства; 
– непередбачення коштів на відповідні цілі в 

державному бюджеті; 
– неузгодженість дій між державними органами.
Суттєвими прогалинами в національному 

законодавстві залишаються деякі дискримінаційні 
щодо осіб, на користь яких виносяться рішення наці-
ональних судів, положення Закону України «Про вве-
дення мораторію на примусову реалізацію майна» та 
Закону України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом». 

Варто зауважити, що у справі «Півень проти 
України» Суд констатував порушення статті 6 Кон-
венції й зазначив, що невиконання судового рішення 
не може бути виправданим унаслідок недоліків зако-
нодавства, які унеможливлюють його виконання. 
Суд дійшов висновку щодо відсутності в законо-
давстві України нормативної бази стосовно завдань, 
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покладених на органи виконавчої влади, і констату-
вав порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. 

Так, Закон України «Про введення мораторію на 
примусову реалізацію майна» закріплює заборону 
на реалізацію основних фондів виробничого при-
значення державних підприємств і підприємств, де 
частка держави становить не менше ніж 25%. Ця 
заборона в багатьох випадках фактично унеможлив-
лює виконання рішень судів про стягнення боргів. 
Крім цього, вказаний закон фактично є дискриміна-
ційним щодо кредиторів. 

До того ж протягом дії мораторію на задоволення 
вимог кредиторів, який діє впродовж усієї процедури 
банкрутства, забороняється проводити стягнення за 
виконавчими та іншими документами. При цьому в 
практиці процедура банкрутства може розтягуватись 
до 7 років. 

З огляду на постійне збільшення кількості справ 
щодо України, які стосуються невиконання рішень 
національних судів, виникає потреба в удосконаленні 
законодавства України для посилення засобів юри-
дичного захисту, якими можуть скористатись грома-
дяни України в разі невиконання рішень, винесених 
на їхню користь, у розумний строк. Зрозуміло, що для 
поліпшення ситуації навколо виконання рішень наці-
ональних судів, яку ми маємо на сьогоднішній день, 
необхідно внести відповідні зміни до Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» і скасувати мораторій на 
примусову реалізацію майна. Крім того, такі зміни 
дадуть змогу уникнути значних витрат, яких зазнає 
держава через виплату з державного бюджету сум 
справедливої сатисфакції та судових витрат за рішен-
нями Суду в разі констатації порушень. 

У рішенні в справі «Шмалько проти України» Суд 
констатував, що орган державної влади не має права 
посилатися на брак коштів на виправдання неспро-
можності виконати судове рішення про виплату боргу. 
Отже, невиконання рішення не може бути виправда-
ним унаслідок відсутності бюджетних видатків. 

Ураховуючи вищевикладене, хочемо підсуму-
вати, що з практики Європейського суду випливає, 
що проблеми надмірної тривалості провадження 
й затримок у виконанні судових рішень переважно 
пов’язані зі структурними проблемами в організації 
судової системи.

Сьогодні в Україні незбалансоване, суперечливе 
та невиважене законодавство містить значну кіль-
кість нічим не забезпечених в економічному сенсі 
гарантій і потребує врегулювання багатьох норма-
тивно-правових актів системи судочинства.

Значну кількість нічим не забезпечених в еко-
номічному сенсі гарантій неможливо виконати 
через обмеженість ресурсів, якими володіє дер-
жава. Неможливість виконання судових рішень у 
таких випадках є похідною, вторинною проблемою, 
наслідком незбалансованості законодавства.

Ми маємо на увазі такі проблемні питання:
– непередбачення в державному бюджеті коштів 

для виплат, бюджетне фінансування яких гаранто-
вано законодавством, зокрема компенсацій, пільг, 
надбавок тощо;

– встановлення законодавчими актами мораторіїв 
на примусову реалізацію майна, що унеможливлює 
виконання судових рішень, або ж зупинення вико-
навчого провадження щодо певних категорій під-
приємств.

Проте, крім системних проблем законодавчого 
характеру, існують недоліки й у роботі самої Дер-
жавної виконавчої служби України. Про це свідчать 
численні скарги осіб на рішення, дії або бездіяль-
ність державних виконавців чи інших посадових 
осіб цієї служби. Крім того, їх динаміка вказує на 
погіршення ситуації, пов’язаної з процедурою вико-
нання судових рішень. 

Підсумовуючи, хочемо підкреслити, що необ-
хідно розробити цілісну державну стратегію вирі-
шення цієї глобальної для України проблеми, яка 
потребує докладання зусиль усіх гілок влади з ура-
хуванням європейських стандартів, практики Євро-
пейського суду, а також рекомендацій Комітету Міні-
стрів Ради Європи: Rec(2003)16 щодо виконання 
рішень адміністративних і судових органів у галузі 
адміністративного права, а також Rec(2003)17 щодо 
примусового виконання. 

Вирішення цієї проблеми забезпечить не лише 
зменшення надходження справ до Європейського 
суду та виплати компенсацій за його рішеннями з 
державного бюджету України, а й підвищить рівень 
судового захисту прав осіб, зростання рівня довіри 
громадян як до судової системи, так і до державної 
влади загалом.
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SOCIAL DANGER OF THE NEGLIGENCE CRIME  
IS COMMITTED BY SEVERAL OFFENDERS

У статті здійснена оцінка рівня наукової аргументації тези про підвищену суспільну небезпеку необережного співзаподі-
яння порівняно з одноособово вчиненим необережним злочином. Доводиться, що висновок деяких юристів про підвищену 
суспільну небезпеку необережного співзаподіяння є умоглядним; він не підтверджується дослідницькими даними і не ґрун-
тується на них.

Ключові слова: суспільна небезпека, необережний злочин, необережне співзаподіяння, суб’єкт злочину, порушення правил 
безпеки, злочинні наслідки.

В статье осуществлена оценка уровня научной аргументации тезиса о повышенной общественной опасности неосто-
рожного сопричинения в сравнении с единолично совершенным неосторожным преступлением. Доказывается, что вывод 
некоторых юристов о повышенной общественной опасности неосторожного сопричинения является умозрительным; он не 
подтверждается исследовательскими данными и не основывается на них.

Ключевые слова: общественная опасность, неосторожное преступление, неосторожное сопричинение, субъект пре-
ступления, нарушение правил предосторожности, преступные последствия.

In the research paper had been estimated the level of the scientific reasoning of the thesis about increased social danger-causality in 
crimes are committed by negligence in comparison with a single-handed crime is committed by negligence. We proved, that conclusion 
by some lawyers about increased social danger-causality in crimes is committed by negligence is speculative; the conclusion is not 
approval by research facts and not rely bases on they.

Key words: public danger, careless crime, reckless crimes are committed, perpetrator, violation of the rules of precaution, criminal 
consequences.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Практика розгляду справ про необережні злочини 
все більшою мірою фіксує ситуації, коли необереж-
ний злочин вчиняється через поєднання порушень 
правил безпеки з боку кількох осіб. На підставі цього 
в сучасній доктрині кримінального права визнано, 
що вчинення одного необережного злочину декіль-
кома суб’єктами є непоодиноким фактом об’єктивної 
дійсності.

Сьогодні ми спостерігаємо підвищення актив-
ності наукових досліджень щодо кримінально-пра-
вової оцінки необережного злочину, який вчиняється 
кількома суб’єктами. Здебільшого ці дослідження 
стосуються вивчення необережного співзаподіяння 
як складової загальної проблеми багатосуб’єктних 
злочинів у кримінальному праві.

Більшість дослідників необережного співзапо-
діяння у своїх працях вважає за потрібне зачепити 
питання про суспільну небезпеку таких проявів деві-
антності. Водночас у висновках, яких вони доходять, 
спостерігається певна тенденційність. Автори, нама-
гаючись обґрунтувати актуальність та важливість 
своїх наукових пошуків, звертаються до апробова-
ного часом (на їхню думку) критерію: за аналогією 
з оцінкою небезпеки співучасті у злочині вони зазна-

чають, що явище багатосуб’єктних необережних 
злочинів має підвищену суспільну небезпеку. Проте 
такий підхід видається суто умоглядним, оскільки 
безпосередньо по наукових працях можна спостері-
гати той факт, що теоретики кримінального права, 
не прагнучи вийти за межі самозамкненості науки 
кримінального права, просто розповсюджують уста-
лену в доктрині думку про обов’язково підвищений 
ступінь суспільної небезпеки злочину, вчиненого 
кількома особами, з інституту співучасті у злочині 
на явище необережного співзаподіяння.

Водночас правильне розуміння суті суспільної 
небезпеки необережного злочину, вчиненого кіль-
кома суб’єктами, постає важливим науковим завдан-
ням, оскільки порівняльна характеристика такої 
небезпеки з небезпекою інших кримінально-делік-
тних проявів (співучастю, одноособовим злочином 
тощо) дасть змогу краще усвідомити об’єктивні 
властивості та юридичну природу необережного 
співзаподіяння.

Важливо зазначити, що в сучасній теорії кри-
мінального права відсутнє уніфіковане розуміння 
поняття «необережне співзаподіяння». В сьогоден-
ній науці кримінального права лише «нащупують» 

© С. Р. Багіров, 2016



141

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3/2016
 
підходи до з’ясування суті цього явища. Розкриття 
основних підходів та детальний аналіз аргументів їх 
прихильників не можуть бути реалізовані у межах 
статті і потребують окремого дослідження. Тому 
обмежимось лише описом того, які основні групи 
поглядів сформувались у науці кримінального права 
відносно необережного співзаподіяння та його сус-
пільної небезпеки.

Майже всі дослідники необережного співзапо-
діяння порушують питання суспільної небезпеки 
цього явища. Так, І.Р. Харитонова вважає, що вчи-
нення злочину кількома особами навіть через необе-
режність характеризується більш високим ступенем 
суспільної небезпеки, ніж одноособовий необереж-
ний злочин, і спеціальна регламентація дала б змогу 
враховувати цю обставину при встановленні відпо-
відальності за такий тип небезпечних дій [1, с. 27]. 
Р.Р. Галіакбаров зазначає, що суспільна небезпека 
необережного співзаподіяння поряд з іншими пара-
метрами визначається тим, що такі посягання через 
збіг кількох осіб в одному злочині ускладнені за 
об’єктивними показниками їх виконання, що нерідко 
викликає загибель людей, заподіяння їм тілесних 
ушкоджень, знищення матеріальних цінностей тощо. 
Ця обставина починає набувати істотного значення з 
урахуванням виявленої тенденції зростання необе-
режних злочинів, що зумовлена збільшенням техніч-
ної озброєності всіх сфер людської діяльності і гло-
бальним впливом людини на екологічні системи, що 
оточують її [2, с. 65]. І.М. Тяжкова також стверджує 
про «очевидну підвищену небезпеку шкоди, яка 
завдається сукупними діями (бездіяльністю) декіль-
кох осіб, що діють необережно» [3, с. 54]. На думку 
Д.А. Безбородова, необхідно розрізняти необережне 
спільне вчинення злочину і збіг дії. Перше має 
більшу суспільну небезпеку, ніж аналогічний, але 
одноособово вчинений злочин [4, с. 14]. О.В. Кур-
саєв розглядає суспільну небезпеку необережного 
співзаподіяння в контексті необережної злочинності 
в цілому. Вчений порівнює суспільну небезпеку 
одиничного необережного злочину із аналогічним 
умисним злочином, констатуючи нижчий рівень 
суспільної небезпеки необережного злочину на під-
ставі механізму вчинення злочину і даних про особу 
необережного злочинця. Водночас зазначається, що 
шкода, яка завдається необережною злочинністю, 
перевищує шкоду від умисних злочинів, що підви-
щує значущість протидії необережній злочинності 
[5, с. 40].

Отже, серед дослідників необережного співзапо-
діяння складаються такі підходи до розуміння сус-
пільної небезпеки цього явища. Вчені однієї групи 
(І.Р. Харитонова, І.М. Тяжкова, Д.А. Безбородов) 
порівнюють суспільну небезпеку таких одиничних 
явищ, як необережне співзаподіяння та одноособо-
вий необережний злочин; результатом порівняння є 
висновок про підвищену суспільну небезпеку нео-
бережного співзаподіяння. Науковці іншої групи 
(Р.Р. Галіакбаров, О.В. Курсаєв) оцінюють суспільну 
небезпеку необережного співзаподіяння як скла-
дової масового явища – необережної злочинності в 

цілому; ці автори уникають співставлення небезпеки 
одиничних багатосуб’єктного та одноособового нео-
бережних злочинів.

Метою статті є оцінка рівня наукової аргумен-
тації тези про підвищену суспільну небезпеку нео-
бережного співзаподіяння порівняно з одноособово 
вчиненим необережним злочином, а також форму-
лювання висновків, яких можна дійти на підставі 
зазначеної оцінки.

Отже, самостійного вивчення потребує питання 
про те, чи можна вважати вчинення злочину декіль-
кома суб’єктами через необережність таким, що 
має більш високий ступінь суспільної небезпеки, 
ніж одноособовий необережний злочин. Складність 
відповіді на це запитання полягає в тому, що сама 
категорія «суспільна небезпека» не має однознач-
ного тлумачення у теорії кримінального права, адже 
розуміння змісту суспільної небезпеки належить до 
дискусійних питань кримінального права. Погоджу-
ючись з положенням про те, що суспільна небезпека 
не залежить від волі і свідомості законодавця, який 
здатний лише пізнавати й оцінювати цю властивість 
злочину, вітчизняна кримінально-правова наука не 
виробила єдиного погляду на ту роль, котру у цьому 
зв’язку відіграють ознаки суб’єктивної сторони зло-
чину. У вирішенні цього питання можна виокремити 
два різні підходи. Прихильники одного з них харак-
теризували суспільну небезпеку як властивість, що 
залежить тільки від специфіки об’єкта посягання, 
а також розміру, способу, місця, часу і обстановки 
заподіяння шкоди [6, с. 97]. Представники іншого 
підходу відштовхувалися від положення, відпо-
відно до якого небезпека суспільна є властивістю, 
що стосується злочину в цілому і визначається не 
лише об’єктивними ознаками, але й суб’єктивними 
(виною, мотивом, метою) [7, с. 122]. Існують й інші 
підходи до розкриття суті суспільної небезпеки.

Цілком розуміючи потребу в самостійному 
вивченні категорії «суспільна небезпека», для досяг-
нення цілей цього дослідження ми будемо спира-
тись на доктринально усталене (хоча і небезспірне) 
розуміння цього поняття, яке виводять за допомогою 
логічних прийомів тлумачення зі змісту ч. 2 ст. 11 
Кримінального кодексу України (далі – КК Укра-
їни), де передбачені ознаки малозначного діяння. 
Відповідно до ч. 2 ст. 11 КК не є злочином дія або 
бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки 
будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але 
через малозначність не становить суспільної небез-
пеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної 
шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або 
державі. Таким чином, поняття суспільної небезпеки 
формулюється доктриною як властивість діяння 
завдавати істотну шкоду суспільним відносинам, що 
поставлені під охорону кримінального закону, або 
ставити ці відносини у реальну загрозу заподіяння 
такої шкоди.

Звернемо увагу й на те, що в теорії кримінального 
права існують погляди, відповідно до яких вчинення 
злочину у співучасті не є обставиною, що підвищує 
суспільну небезпеку вчиненого [8, с. 86; 9, с. 51].
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Спостерігається і така закономірність, що під час 
необережних діянь декількох осіб злочинний резуль-
тат часто постає їх сумою, отже, окреме діяння, взяте 
саме по собі, не є настільки каузально «зарядже-
ним», щоб бути здатним самостійно викликати зло-
чинний наслідок. Таким чином, цілком можна дійти 
висновку, що ступінь індивідуальної вини суб’єкта 
слід визнавати в цілому більшою мірою вибачаль-
ним, аніж вини особи, яка допустила таке діяння 
(порушення правил безпеки), котре саме по собі, без 
додаткових привхідних обставин, було здатне викли-
кати злочинний результат.

Вище ми уже зазначали, що, на думку І.Р. Хари-
тонової, вчинення злочину кількома особами навіть 
через необережність характеризується більш високим 
ступенем суспільної небезпеки, ніж одноособовий нео-
бережний злочин, і спеціальна регламентація дала б 
змогу врахувати цю обставину при встановленні від-
повідальності за такий тип небезпечних дій. Цю тезу 
вчений намагається підкріпити аргументом про те, 
що юристи, які вивчають необережні злочини у сфері 
використання техніки, встановили, що розбіжності у 
ступені соціально-етичної деформації особистості цієї 
категорії злочинців є настільки значними, що зближу-
ють частину з них із законослухняними громадянами, 
а інших – з особами, винуватими у вчиненні умисних 
злочинів. Звідси випливає необхідність диференційо-
ваного підходу до цих осіб як під час розробки профі-
лактичних заходів, так і під час застосування заходів 
відповідальності та покарання [1, с. 27].

Звертає на себе увагу та обставина, що І.Р. Хари-
тонова (як, власне, і більшість інших дослідників 
необережного співзаподіяння) вдається до простої 
констатації тези про більш високий ступінь сус-
пільної небезпеки багатосуб’єктного необережного 
злочину порівняно з вчиненим одноособово, не під-
кріплюючи свою думку належними аргументами. 
Подальший текст про розбіжності у ступені соці-
ально-етичної деформації є аргументом на користь 
того, що суб’єкти необережного співзаподіяння 
мають різні характеристики особистості, і цей довід 
зовсім не пов’язаний із висловленим положенням 
про більшу суспільну небезпеку необережного спів-
заподіяння порівняно з необережним злочином, вчи-
неним одним суб’єктом.

Таку саму малодоказову констатацію висловлює 
І.М. Тяжкова, яка зазначає, що, незважаючи на оче-
видну підвищену небезпеку шкоди, яка завдається 
сукупними діями (бездіяльністю) декількох осіб, 
що діють необережно, розширення меж співучасті 
за рахунок таких осіб видається ані теоретично, ані 
практично необґрунтованим. З теоретичної точки 
зору інститут співучасті у такому разі буде настільки 
розпливчастим та аморфним, що встановити чіткі 
критерії цього інституту виявиться неможливим. 
З практичної точки зору підвищений ступінь сус-
пільної небезпеки осіб, що діють спільно та умисно, 
буде нівелюватись прирівняними до неї за ступенем 
небезпеки необережними діями [3, с. 54].

Враховуючи дискусійність питання про підви-
щену суспільну небезпеку шкоди, яка спричиня-

ється сукупними діяннями декількох осіб, що діють 
необережно, а також спірність тези про підвищену 
суспільну небезпеку співучасті, вважаємо, що думка 
І.М. Тяжкової про нівелювання небезпеки співучасті 
внаслідок прирівнювання до неї необережної спіль-
ної поведінки декількох осіб видається не повною 
мірою обґрунтованою. Вважаємо, що аргументація 
неприйнятності інституту необережної співучасті 
має будуватись на інших підставах. Такими підста-
вами можуть вважатись, наприклад, юридична сут-
ність співучасті, тобто умисний характер психічного 
ставлення учасників до спільного вчинення умисного 
злочину; розуміння природи співучасті у країнах з 
дуалістичною системою відповідальності за спільно 
вчинений злочин, де лише діяльність підбурювача і 
пособника визнається співучастю, а поведінка вико-
навця виведена за межі співучасті; конструкція форм 
співучасті; ексцес виконавця; добровільна відмова 
співучасників – всі ці положення не можуть бути 
поширені на «необережну співучасть».

Д.А. Безбородов пише, що теорії кримінального 
права відомі достатньо чіткі критерії суспільної 
небезпеки, які дають змогу визначити її показники 
стосовно умисних і необережних діянь, вчинених 
одноособово, меншою мірою розроблені критерії 
суспільної небезпеки стосовно злочинів, що вчиня-
ються у співучасті (передусім це стосується співу-
часті із розподілом ролей), і майже зовсім не існує 
критеріїв суспільної небезпеки необережних злочи-
нів, що вчинені під час необережної участі кількох 
осіб [4, с. 6]. З висловленими цим автором положен-
нями можна погодитись лише частково. Так, пра-
вильною є позиція про недостатнє вивчення теорією 
кримінального права необережних злочинів, що вчи-
няються кількома особами. Що ж стосується тези 
про чіткі критерії суспільної небезпеки, які відомі 
теорії кримінального права, то з цим погодитись 
важко. Як було зазначено вище, наукою криміналь-
ного права лише сформульоване розуміння сутності 
суспільної небезпеки, яке поділяють далеко не всі 
автори, а також якісні (характер) та кількісні (сту-
пінь) характеристики суспільної небезпеки, зміст 
яких є вельми розмитим.

Водночас треба віддати належне автору, оскільки 
він намагається сформулювати відповідні критерії. 
Д.А. Безбородов висуває тезу про те, що сутність 
суспільної небезпеки багатосуб’єктного злочину 
полягає саме в тому, що він несе у собі негативну 
ціннісну орієнтацію конкретної особи (або кількох 
осіб) і здатне слугувати прецедентом для повторення 
у майбутньому [4, с. 7].

На підставі порівняння наведених науковцем 
положень із висловленими в науці раніше, неважко 
дійти висновку, що Д.А. Безбородов приєднався до 
однієї з концепцій суспільної небезпеки, яка була 
свого часу викладена у працях П.А. Фефелова. Цей 
науковець сутність суспільної небезпеки вбачав не 
у здатності діяння завдати шкоду, а в його здатності 
слугувати «соціальним прецедентом» (прикладом 
для наслідування), створювати загрозу повторення 
антисуспільної поведінки [10, с. 27]. Проти цієї 
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точки зору у літературі висловлювались заперечення. 
Наприклад, Г.П. Новосьолов зазначав, що прикла-
дом для наслідування можуть бути і законослухняні 
форми поведінки, отже, таку властивість діяння не 
можна пов’язувати ані з сутністю суспільної небез-
пеки, ані зі злочином як таким; при злочинній недба-
лості навряд чи взагалі можна стверджувати про 
наслідування людей; наслідування стосується не 
самої суспільної небезпеки, а реакції людей на сус-
пільно небезпечні діяння [11, с. 95].

На наш погляд, Д.А. Безбородов правий лише 
частково. Термін «багатосуб’єктний злочин», яким 
оперує автор, постає родовим поняттям, яке включає 
в себе два видових: умисний багатосуб’єктний зло-
чин і необережний багатосуб’єктний злочин. Пер-
ший охоплює співучасть у злочині, другий – необе-
режне співзаподіяння. Тому очевидним є той факт, що 
Д.А. Безбородов розкриває сутність суспільної небез-
пеки лише щодо умисного багатосуб’єктного злочину. 
Негативну ціннісну орієнтацію і здатність слугувати 
прецедентом автор необґрунтовано поширює на нео-
бережні багатосуб’єктні злочини. На сьогодні кримі-
нологією в цілому доведено психологічний механізм 
вчинення необережного злочину, згідно з яким особа, 
що припускається необережного діяння, в момент 
вчинення не вважає свою поведінку злочинною. Цю 
закономірність в аспекті необережного співзаподі-
яння правильно підкреслив Р.Р. Галіакбаров: «Вчи-
нювані суб’єктами (навіть усвідомлено) спільні дії 
самі по собі (без злочинних наслідків) байдужі для 
кримінального права. У відповідний момент співзапо-
дійники шкоди не усвідомлюють кримінальної проти-
правності цих дій, тому сам факт вчинення злочину 
фіксується свідомістю винних уже після настання 
шкідливих наслідків» [12, с. 92].

На думку Д.А. Безбородова, процес руйнування 
негативної ціннісної орієнтації, що міститься у зло-
чинному діянні, яке вчиняється необережними діями 
(бездіяльністю) кількох осіб, і усунення антисуспіль-
ного прецеденту шляхом реалізації кримінальної 
відповідальності становить засади кримінально-пра-
вової боротьби з необережною злочинністю [4, с. 8].

Якщо із тезою про руйнування негативної цінніс-
ної орієнтації потенційного необережного злочинця 
в цілому ще можна погодитись (хоча як це реалізу-
вати на практиці? – С. Б.), то погляд про кримінальну 
відповідальність як засіб усунення антисуспільного 
прецеденту і фундамент кримінально-правової 
боротьби з необережною злочинністю видається 
недостатньо обґрунтованим. Як неодноразово під-
креслювалось у кримінологічній та кримінально-
правовій літературі, при вчиненні необережного зло-
чину суб’єкт не усвідомлює злочинного характеру 
своєї поведінки. Так, на сьогодні доктриною кримі-
нального права не заперечується факт відсутності 
усвідомлення суспільної небезпеки своєї поведінки 
суб’єкта злочинної недбалості у момент вчинення 
діяння. На це звертає увагу В.О. Навроцький: «Щодо 
цього виду необережності українські вчені, по суті, 
одностайні в тому, що при недбалості особа не усві-
домлює суспільно небезпечного характеру своєї дії 

або бездіяльності» [13, с. 286]. Варто мати на увазі, 
що деякі необережні злочини взагалі вчиняються 
переважно через недбалість. Наприклад, в результаті 
вивчення О.В. Гороховською судової практики щодо 
суб’єктивної сторони вбивства через необережність 
(ст. 119 КК України) встановлено, що у 95% винна 
особа діє зі злочинною недбалістю, і лише в 5% – 
зі злочинною самовпевненістю [14, с. 88]. Цікавим 
є той факт, що інші емпіричні дані були отримані 
В.А. Нерсесяном стосовно автотранспортних зло-
чинів. Досліджені свого часу цим автором 675 справ 
про злочини, вчинені на автотранспорті, дали змогу 
дійти висновку, що у 75,2% ставлення винуватих до 
наслідків характеризувалось самовпевненістю, а в 
24,8% – недбалістю [15, с. 111].

Водночас у теорії кримінального права існує дис-
кусія стосовно того, чи усвідомлює суспільну небез-
пеку своєї поведінки суб’єкт під час вчинення нео-
бережного діяння через злочинну самовпевненість. 
Ця дискусія не є завершеною, і в цілому можна дійти 
висновку про формування двох протилежних пози-
цій щодо розв’язання цієї проблеми [13, с. 286–287]. 
Враховуючи, що це питання потребує самостійного 
дослідження, наведемо лише аргументи представ-
ників одного з поглядів, які видаються нам більшою 
мірою обґрунтованими. Свого часу відомий дослід-
ник необережних злочинів П.С. Дагель зазначив, 
що особа, котра вчиняє те чи інше діяння, розуміє 
і передбачає, що своїми діями створює певну небез-
пеку для охоронюваних законом інтересів. Науко-
вець ставить питання про те, чи означає це, що при 
самовпевненості винуватий усвідомлює суспільно 
небезпечний характер своєї дії або бездіяльності. 
Відповідь на нього він давав таку: «Передбачення 
суспільно небезпечних наслідків при самовпевне-
ності аж ніяк не є рівнозначним усвідомленню сус-
пільної небезпеки вчинюваного діяння, оскільки 
воно нейтралізується впевненістю у ненастанні 
цих наслідків. Усвідомлення суспільної небезпеки 
діяння – це усвідомлення того, що діяння спричиняє 
шкоду суспільству, причому це усвідомлення пев-
ного характеру шкоди, яка завдається суспільним 
інтересам (що визначається тими суспільно небез-
печними наслідками, які особа не виключає – бажає 
або свідомо припускає). Будучи впевненим у відвер-
ненні небезпечних наслідків, суб’єкт впевнений у 
тому, що його діяння не спричинить шкоди суспіль-
ству, тобто не усвідомлює його суспільно небезпеч-
ного характеру» [16, с. 107–108].

Наведене свідчить про обмежену здатність 
загрози кримінальною відповідальністю бути засо-
бом усунення антисуспільного прецеденту і фунда-
ментом кримінально-правової боротьби з необереж-
ною злочинністю.

Останнім часом у кримінально-правовій літе-
ратурі деякі автори пропонують розрізняти необе-
режне спільне вчинення злочину і збіг дії. Перше 
вважається таким, що має більшу суспільну небез-
пеку, ніж аналогічний, але одноособово вчинений 
злочин [4, с. 14]. З приводу суспільної небезпеки 
збігу дії Д.А. Безбородов пише: «Окремо у цьому 
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розумінні постає так званий збіг дії. Оскільки збіг 
дій (бездіяльності) декількох винуватих у часі і про-
сторі є виявом не більше, ніж зв’язку співіснування, 
стверджувати про підвищення суспільної небезпеки 
проблематично. Проте, не дивлячись на цю обста-
вину, збіг дії потребує самостійного дослідження 
саме у межах багатосуб’єктності – хоча суспільна 
небезпека його практично не змінюється, питання 
про підстави кримінальної відповідальності та її 
межі лишається» [4, с. 14].

На нашу думку, аналізуючи збіг дії, Д.А. Безбо-
родов впритул підійшов до розкриття суті і порів-
няльної характеристики суспільної небезпеки 
багатосуб’єктного необережного злочину. Автор 
звернув увагу на відсутність підстав визнавати підви-
щений ступінь суспільної небезпеки під час просто-
рово-часового збігу необережних діянь. При цьому 
Д.А. Безбородов вбачає такі підстави при необереж-
ному співзаподіянні, хоча не обґрунтовує цю позицію.

З огляду на викладене можна дійти висновків про 
підтвердження висунутої на початку статті гіпотези.

Результати сучасних досліджень підтверджують 
факт неусвідомлення особою в момент вчинення 
необережного діяння його злочинності, отже, загроза 
потенційною кримінальною відповідальністю не 
може ефективно впливати на особу, яка не вважає 
свою поведінку злочинною.

Під час вчинення необережних діянь декількома 
суб’єктами злочинний результат часто постає їх інте-
гративним цілим, отже, окреме діяння, взяте саме 
по собі, не є настільки каузально «зарядженим», 
щоб бути здатним самостійно викликати злочинний 
наслідок. Це означає, що ступінь індивідуальної вини 
суб’єкта слід визнавати в цілому не більшим, аніж 
вини особи, яка допустила таке діяння (порушення 
правил безпеки), котре саме по собі, без додаткових 
привхідних обставин, було здатне викликати злочин-
ний результат.

Суспільна небезпека багатосуб’єктних необереж-
них діянь має визначатись тими самими критеріями, 
що й інших необережних злочинів, вчинених одно-
особово, тобто, переважно небезпекою і тяжкістю 
наслідків. Висновок деяких юристів про підвищену 
суспільну небезпеку необережного співзаподіяння 
є умоглядним; він не підтверджується дослідниць-
кими даними і не ґрунтується на них. Це означає, що 
можливе запровадження delegeferenda кримінально-
правових норм про необережне співзаподіяння має 
аргументуватись не довільним висновком про під-
вищену суспільну небезпеку цього явища порівняно 
із одноособово вчиненим необережним злочином, а 
спиратись на інші підстави.

Науковий пошук і обґрунтування цих підстав ста-
новить предмет окремого дослідження.
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В статье автором раскрыта профилактика совершения коррупции в местах несвободы Министерства юстиции Украины. 
Обобщены и проанализированы детерминанты коррупционных правонарушений. Разработаны предложения по профилакти-
ке совершения коррупции в местах несвободы Министерства юстиции Украины.
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Украины.

В статті автором розкрита профілактика здійснення корупції в місцях неволі Міністерства юстиції України. Узагальнені 
й проаналізовані детермінанти корупційних правопорушень. Розроблені пропозиції з профілактики здійснення корупції в 
місцях неволі Міністерства юстиції України.

Ключові слова: профілактика, детермінанти, злочин, корупція, місця неволі, Міністерство юстиції України.

The article deals with the commission of corruption prevention in the non-freedom places of the Ministry of Justice of Ukraine. 
The determinants of corruption offenses are summarized and analyzed. Proposals are developed for the prevention of the commission 
of corruption in the non-freedom places of the Ministry of Justice of Ukraine.

Key words: prevention, determinants, crime, corruption, non-freedom places, the Ministry of Justice of Ukraine.

Среди проблем становления институтов граж-
данского общества в Украине и развития его демо-
кратических политических процессов, коррупция 
является болезнью, которая по масштабности рас-
пространения проникла глубоко в социальный орга-
низм государства. Данное утверждение обусловлено 
многочисленными факторами, среди которых сле-
дует назвать усиление давления на власть и обще-
ство со стороны криминальных структур, которые 
пытаются ограничить формирования гражданского 
общества для удовлетворения своих корыстных 
интересов.

Кроме того, ее негативное влияние на становле-
ние гражданского общества в Украине становится 
все более ощутимым и сегодня. Отечественные кри-
минологи однозначно считают коррупцию источ-
ником реальной угрозы национальной безопасно-
сти государства. Начиная с нарушения служебного 
долга, коррупция влечет за собой нарушение других 
общественных отношений, приводит к торможению 
и искажению социально-экономических норм, углу-
бляет социальное неравенство граждан, увеличивает 
социальную напряженность в обществе, нарушает 
принципы социальной справедливости, затрудняет 
доступ граждан в социальные фонды, препятствует 
пользованию ими и т. п.

Противодействие коррупции в местах несво-
боды для Министерства юстиции Украины является 
одним из приоритетных направлений ее деятельно-
сти. С целью эффективной борьбы с негативными 
коррупционными проявлениями в местах несвободы 
необходимо, чтобы его персонал соблюдал закон-
ность, порядочность, тактичность во время выпол-

нения своих служебных обязанностей и нес ответ-
ственность за своих подчиненных.

С учетом того, что с мая 2016 года пенитенциар-
ная система Украины введена в полное подчинение 
Министерства юстиции, перед ним стала перво-
очередная задача соблюдения антикоррупционного 
законодательства в местах несвободы.

Сегодня профилактика коррупции в местах 
несвободы урегулирована Законом Украины «Об 
основах предотвращения и противодействия кор-
рупции» от 7 апреля 2011 года. В частности, в нем 
сформулировано определение коррупции – «исполь-
зование лицом (определенного в ч. 1 ст. 4 этого 
Закона) предоставленных ему служебных полно-
мочий и связанных с этим возможностей с целью 
получения неправомерной выгоды или принятие 
предложения такой выгоды для себя или других лиц, 
или, соответственно, предложение или предоставле-
ние неправомерной выгоды такому лицу или по его 
требованию другим физическим или юридическим 
лицам с целью склонить это лицо к противоправ-
ному использованию предоставленных ему служеб-
ных полномочий» [1].

Вместе с тем стремительный рост законодатель-
ного регулирования указанных процессов отвел на 
второй план деятельность персонала мест несво-
боды по профилактике совершения преступлений 
коррупционной направленности. Управлениями вну-
тренней безопасности и противодействия коррупции 
ежегодно предупреждается значительное количество 
коррупционных правонарушений (в течение только 
2015 года возбуждено 64 уголовных производств в 
отношении 65 сотрудников мест несвободы). В част-

© А. И. Богатырев, 2016



146

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3/2016
 
ности, 44 дела возбуждено за хранение, сбыт или 
передачу наркотических средств, 13 дел – за полу-
чение взятки, 1 дело – за подделку документов, печа-
тей, штампов и бланков, их сбыт, использование под-
дельных документов, 2 дела – за превышение власти 
или служебных полномочий, 1 дело – за разглашение 
государственной тайны, 1 дело – за злоупотребление 
властью или служебным положением, 1 дело – за 
служебную халатность и 1 дело – за мошенничество. 
Из указанного количества возбужденных уголовных 
дел в отношении персонала осуждено 7 человек [2].

Проведенное исследование свидетельствует о 
том, что персонал мест несвободы Министерства 
юстиции Украины, еще недостаточно владеет мето-
дикой и рекомендациями по организации и осущест-
влению предупреждения преступлений коррупци-
онной направленности. Отсутствие в юридической 
науке прикладных разработок в сфере профилактики 
преступлений коррупционной направленности в 
местах несвободы Министерства юстиции Укра-
ины, научно обоснованных рекомендаций, учебной 
и методической литературы ограничивало правовые 
возможности повышения эффективности предупре-
дительной деятельности в этой сфере.

Теоретическим и практическим основанием 
исследования указанных проблем являются работы 
известных отечественных и зарубежных ученых 
в области уголовного, уголовно-исполнитель-
ного права и криминологии, в частности труды 
А.М. Бандурки, М.Ю. Бездольного, И.Г. Богатырева, 
А.В. Гайдука, В.В. Голины, А.Н. Джужи, В.Н. Дре-
мина, Д.Г. Заброды, А.П. Закалюка, Д.И. Иосифо-
вича, А.Г. Кальмана, А.Н. Литвинова, О.М. Литвака, 
В.А. Лысенко, Н.И. Мельника, П.П. Михайленко, 
И.С. Нуруллаева, В.И. Осадчего, С.С. Рогуль-
ского, А.В. Савченко, И.А. Савенко, И.М. Сичи-
навы, В.В. Сташиса, В.Я. Тация, А.В. Ткаченко, 
Р.М. Тучака, М.А. Федоровской, П.Л. Фриса, 
Ю.С. Шемшученко, И.И. Яцкив.

Указанные ученые внесли весомый вклад в тео-
рию и практику противодействия преступлениям 
коррупционной направленности, но преимуще-
ственно на примере органов внутренних дел, при 
этом важные вопросы специфики профилактики пре-
ступлений коррупционной направленности в местах 
несвободы Министерства юстиции Украины рассма-
тривались фрагментарно и преимущественно в рам-
ках общих вопросов исследования пенитенциарных 
преступлений. При всей значимости отечествен-
ных и зарубежных научных работ на сегодня все 
же отсутствуют комплексные криминологические 
исследования в данной сфере, что свидетельствует 
об актуальности статьи и одновременно обусловли-
вает необходимость проведения соответствующего 
комплексного научного исследования.

Исследования и выделение детерминантов кор-
рупции в местах несвободы Министерства юстиции 
Украины выступает необходимым условием эффек-
тивного противодействия этому негативному обще-
ственному явлению. Обозначение детерминантов 
любого правонарушения (в том числе преступления 

коррупционного значения) позволяет понять обу-
словленность соответствующего противоправного 
явления, а также определить формы и методы профи-
лактики субъектов предотвращения, направления их 
взаимодействия и т.д. В целом же проблема причин-
ности преступности в криминологии является клю-
чевой среди других изучаемых проблем, поскольку 
ее решение выступает предпосылкой эффективного 
противодействия преступности [3, с. 14].

Исследование детерминантов коррупционных 
правонарушений, совершаемых персоналом мест 
несвободы, является важным еще и потому, что кор-
рупция в пенитенциарной системе – явление само-
развивающееся и самодетерминируемое в рамках 
общей системы и общества в целом. А также детер-
минирует целый ряд других негативных социальных 
явлений как в рамках деятельности уголовно-испол-
нительной службы, так и тех, которые могут возник-
нуть уже в условиях свободного общества.

К указанным негативным явлениям можно отне-
сти такие:

1) постпенитенциарный рецидив. Он может 
существовать в условиях совершения коррупцион-
ного правонарушения персоналом мест несвободы 
Министерства юстиции Украины. Рассмотрим пра-
вонарушение в исправительной колонии – предо-
ставление (обоснование) за определенное возна-
граждение осужденному к лишению свободы на 
определенный срок высшей степени исправления 
по украинскому законодательству – «доказал свое 
исправление», что является реальным (наряду с 
формальным – отбытием определенной законом 
части срока наказания) основанием направления в 
суд материалов для решения вопроса о применении 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания. В таком случае на свободу попадает лицо, 
которое еще обладает криминогенным потенциалом 
и с большей степенью вероятности может совершить 
новое преступление;

2) совершение правонарушений (в том числе 
преступлений) осужденными во время отбывания 
наказания. Это общественно вредное (опасное) про-
явление может иметь место в случае поступления 
от персонала учреждений исполнения наказаний к 
осужденным «коррупционным путем» запрещенных 
предметов, хранение которых образует состав соот-
ветствующего правонарушения, или которые могут 
быть использованы как орудие насильственных пре-
ступлений против жизни и здоровья человека, жерт-
вами которых могут быть как другие осужденные, 
так и персонал учреждения;

3) скрытый, невидимый вред от пребывания на 
соответствующих должностях лиц, по деловым каче-
ствам, уровню компетентности (профессионализма) 
и другим критериям не соответствующим занима-
емым должностям, что стало возможным за совер-
шение коррупционного правонарушения при приеме 
на работу (службу) или перевод (путем повышения) 
на другую должность. Такой вред может привезти 
к снижению имиджа персонала мест несвободы 
Министерства юстиции Украины из-за непрофес-



147

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3/2016
 
сионализма; ненадлежащему (некомпетентному) 
осуществлению уголовно-исполнительного воздей-
ствия на осужденных, что существенно затрудняет 
достижение цели их исправления и ресоциализации;

4) нарушение общесоциального принципа спра-
ведливости, что в итоге приводит к осознанию боль-
шей частью рядовых граждан того, что решающим 
фактором получения благополучия является не про-
фессионализм, а наличие «связей» или финансовое 
положение.

Одной из главных предпосылок существования 
коррупции в государстве является кризис всего 
общества, который искажает общественные отно-
шения в государстве, приоритетом которых стала 
погоня львиной доли граждан за легкой наживой, 
обогащением, сопровождаемым игнорированием 
моральных ценностей. То, что основой коррупции 
являются нравственно-духовные факторы, отме-
чает большинство исследователей этой проблемы 
[4; 5; 6].

Как считают некоторые исследователи, неуме-
ние любить и правильно мыслить – главная причина 
преступности. Можно согласиться с таким утверж-
дением и потому, что ни один законодательный акт 
и инструкция не смогут удержать человека от совер-
шения преступления, если он безнравственный, и ни 
одно наказание не остановит человека в погоне за 
легкой наживой.

С точки зрения религии и духовно-нравственных 
ценностей коррупция – это аморальное преступле-
ние, болезнь алчной и эгоистичной души, которая 
поклоняется «золотому тельцу». Если человек скло-
нен к этой «болезни», то он может за любое мате-
риальное вознаграждение изменить свою идеологию 
и предать. Коррупция ведет государство и обще-
ство к экономическим, политическим, социальным, 
моральным и духовным негативным последствиям. 
Не является в этом случае исключением и Мини-
стерство юстиции Украины как единый орган госу-
дарственной политики в сфере исполнения наказа-
ний. Сегодня среди детерминантов коррупционных 
правонарушений, совершаемых персоналом мест 
несвободы Министерства юстиции Украины, можно 
выделить.

– стремление осужденных (особенно это касается 
лидеров и «авторитетов» преступной среды, «воров 
в законе») любым образом через персонал органов 
и учреждений исполнения наказаний решить про-
блемы свои и других осужденных с целью завоева-
ния, удержания или укрепления своего авторитета;

– «запрограммированное» свойство некоторых 
личностей к стремлению получать больше, отдавая 
за это меньше (что в итоге приводит к злоупотребле-
нию властью или служебным положением);

– низкий жизненный уровень персонала низшего 
и среднего служебных уровней;

– падение морального уровня отдельных руко-
водителей высшего ранга, которые прибегают к 
коррупционным действиям, что обусловливает и 
дополнительный негативный эффект – подталкивает 
персонал низшего ранга искать «альтернативные» 

формы существования, что обязательно приводит к 
распространению коррупции;

– наличие у руководящего персонала мест несво-
боды Министерства юстиции Украины дискрецион-
ных полномочий, позволяющих решать определен-
ные вопросы по своему усмотрению, но в пределах, 
определенных законом;

– злоупотребление принципом дифференциации 
и индивидуализации исполнения наказаний, чему 
способствуют и соответствующие положения дей-
ствующего законодательства, когда предоставление 
определенных благ осуществляется «с учетом лич-
ности и поведения осужденного», квалификацию 
которых осуществляет администрация органов и 
учреждений исполнения наказаний; даже условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания, 
замена неотбытой части наказания более мягким, 
изменение условий содержания осужденных при 
отбытии определенных законом части срока нака-
зания и достижения осужденными соответствую-
щих степеней исправления не являются правами 
(а выступают законными интересами) последних и 
не корреспондируют соответствующий обязанности 
администрации органа или учреждения исполнения 
наказаний или суда, поскольку применение элемен-
тов прогрессивной системы является правом госу-
дарственных органов (на что указывают соответ-
ствующие нормы закона);

– просчеты в подборе и расстановке кадров мест 
несвободы Министерством юстиции Украины.

Определенную негативную роль в развитии ука-
занных детерминантов играет и распространенность 
в обществе мнения о полной коррумпированности 
государственного аппарата и невозможность решить 
свои вопросы без дачи взятки. Это порождает у 
людей неверие в возможность защитить себя от кор-
рупционера, не вызывает у них желания активно 
защищаться от этого негативного явления.

Совершение персоналом мест несвободы Мини-
стерства юстиции Украины коррупционного право-
нарушения является одной из стадий проявления 
профессиональной деформации таких сотрудников 
[7, с. 141]. В условиях, когда профессиональная 
деформация персонала мест несвободы Министер-
ства юстиции Украины является довольно распро-
страненным явлением, работа по ее преодолению 
должна иметь свою стратегию, а именно целена-
правленность на решение поставленных задач, учет 
реально существующих процессов и противоречий 
социальной жизни, определение основных приори-
тетов противодействия профессиональной деформа-
ции сотрудников, формулировки целей, способов и 
средств этой деятельности.

На наш взгляд, в местах несвободы Министер-
ства юстиции Украины должна быть разработана 
целевая комплексная программа преодоления про-
фессиональной деформации среди сотрудников 
органов и учреждений исполнения наказаний, 
содержание которой должно предусматривать 
нормативно-правовое регулирование професси-
ональной деятельности, меры организационно-
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управленческого характера, профессиональную 
психологическую подготовку сотрудников с целью 
повышения мотивации к эффективной служебной 
деятельности и т. п.

Поэтому совершение сотрудниками органов и 
учреждений исполнения наказаний коррупционного 
правонарушения следует рассматривать как прояв-
ление их профессиональной деформации. Положи-
тельный результат устранения такой стадии профес-
сиональной деформации персонала мест несвободы 
Министерства юстиции Украины, как совершение 
коррупционного правонарушения, может быть 
достигнут при соблюдении таких условий:

1) антикоррупционная деятельность среди 
персонала мест несвободы Министерства юсти-
ции Украины должна осуществляться комплексно, 
непрерывно, не ограничиваясь одноразовыми сти-
хийными программами противодействия этому 
явлению;

2) главные усилия противодействия коррупции 
среди персонала мест несвободы Министерства 
юстиции Украины целесообразно направить на изу-
чение предпосылок возникновения коррупционных 
проявлений и их ликвидации наряду с выявлением и 
наказанием лиц, виновных в совершении коррупци-
онных правонарушений;

3) необходимо выяснить проблему спроса и 
предложения «коррупционных услуг» в деятельно-
сти органов и учреждений мест несвободы Мини-
стерства юстиции Украины, направления, где они 
чаще всего проявляются, и сосредоточить главные 

усилия на их ликвидации в местах, которые уже 
поражены этим явлением, а также предотвращение 
там, где такая возможность существует;

4) изучать передовой зарубежный опыт деятель-
ности органов и учреждений исполнения наказаний, 
анализировать возможность и целесообразность его 
использования в сочетании с украинской менталь-
ностью и реалиями современности (материальное, 
финансовое, жилищное обеспечение персонала мест 
несвободы Министерства юстиции Украины.

Эффективное противодействие коррупционным 
правонарушениям не может быть осуществлено в 
результате разовых и кратковременных акций любой 
степени активности и строгости на любом уровне, 
а нуждается в долгосрочных социально-экономиче-
ских, политических и правовых преобразованиях.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что коррупция в местах несвободы Мини-
стерства юстиции Украины – одно из проявлений 
коррупции в системе органов государственной вла-
сти. Распространение коррупции среди персонала 
мест несвободы Министерства юстиции Украины 
нередко обусловлено теми же причинами и услови-
ями, что и в других государственных ведомствах. 
Поэтому для того, чтобы ограничить распростране-
ние этого явления среди персонала этого ведомства 
мы предложили соответствующие формы и методы 
профилактики, которые, на наш взгляд, создадут 
соответствующие условия не совершать персоналом 
коррупцию в местах несвободы Министерства юсти-
ции Украины.
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Домашнє (сімейне) насилля має міжнародний 
характер: за даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, сімейне насильство торкнулось кожної 
шостої жінки світу. А найбільш незахищеними чле-
нами сім’ї є діти, оскільки страждають від жорсто-
кості та насильства не тільки з боку батьків, а й від 
інших осіб, які їх виховують: усиновителі, опікуни, 
прийомні батьки та інших членів сім’ї.

Як правило, рівень насильства у країнах залежить 
від економічного розвитку країни: більшість жінок 
зазнають насилля і сприймають його як належне най-
частіше у країнах із низьким розвитком економіки. 
Насилля над дітьми завжди є латентним, і лише за 
тяжкими наслідками діти, які постраждали, знаходять 
захист з боку держави і урядових установ. У зв’язку 
з цим виявити саме насилля у сім’ї є дуже складно, 
оскільки члени сім’ї намагаються приховати прояви 
насилля над слабшою частиною родини: дітьми, жін-
кою, людьми похилого віку або інвалідами.

У всесвітній практиці існує два основні підходи 
до проблеми попередження домашнього насилля:

1) ресторативний, який спрямований на урегу-
лювання конфлікту та збереження сім’ї, який вклю-
чає судовий захист та примусові програми медичної 
та психологічної допомоги;

2) карний, що направлений на руйнування циклу 
насилля (англ. breaking the cycle of violence) шляхом 
розірвання відносин між конфліктуючими сторо-
нами [1].

У законодавчо розвинених країнах переважає 
карний підхід вирішення проблеми, який передбачає 
різну міру відповідальності за скоєння домашнього 
насилля.

Метою статті є висвітлення на національному та 
міжнародному рівнях законодавства, що регулює 
попередження домашнього насилля та його профі-
лактику. Проблеми впровадження світового досвіду 
у сфері протидії насильству в сім’ї висвітлювались 
у роботах М. Тучака, Т. Сидоренкова, М. Євсюко-
вої, Н. Романової, А. Благи, Л. Колпакової, І. Сквір-
ського, О. Бєлової, В. Вітвіцької, О. Ковальової, 
К. Левченко, І. Трубавіної, Н. Юзікової Н. та інших.

Розглянемо цю проблему у вітчизняній практиці. 
В Україні у 2001 році був прийнятий Закон України 
«Про попередження насильства в сім’ї». На сьогод-
нішній день дуже малі важелі впливу у поліцейських 
для захисту потерпілих від насильства, оскільки 
домашнє насильство в України розглядається лише 
як адміністративне правопорушення, і, відповідно 
до статті 1732 Кодексу України про адміністративне 
правопорушення, передбачені санкції у вигляді аре-
шту до 15 діб та громадські роботи [2]. Хоча Прези-
дентом України у березні 2015 року підписано Закон 
України «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо врегулю-
вання питання відповідальності за вчинення насиль-
ства в сім’ї» № 187-VIІI, яким виключене адміні-
стративне покарання у вигляді штрафу та виправних 
робіт. Також законом передбачений привід особи, 
яка ухиляється від явки до органу внутрішніх справ 
або суду по справі про вчинення насильства в сім’ї.

Голова парламентського комітету з питань зако-
нодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 
народний депутат Андрій Кожем’якін зазначав: 
«Ухвалення цього законопроекту приведе до під-
вищення ефективності впливу в залученні осіб 
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до адміністративної відповідальності за вчинення 
насильства в сім’ї, невиконання припису або неявки 
в органи внутрішніх справ».

Також у Пояснювальній записці до проекту Закону 
України «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо врегулювання 
питання відповідальності за вчинення насильства в 
сім’ї» обґрунтовувалась необхідності прийняття змін 
до Кодексу України про адміністративні правопору-
шення (далі – КупАП) щодо врегулювання питання 
відповідальності за вчинення насильства в сім’ї.

Як свідчить статистика МВС України, за період 
2004 року – перше півріччя 2011 року органами 
внутрішніх справ було складено 748 353 адміністра-
тивних протоколи за ст. 173-2 КУпАП. За даними 
Державної судової адміністрації України, в період 
2006 – першого півріччя 2011 років судами було роз-
глянуто 512 459 справ. Найбільш поширеною санк-
цією, що застосовується до цієї категорії правопо-
рушників, є саме штраф. Так, судами було винесено 
416 104 рішення про накладення адміністративного 
стягнення у вигляді штрафу. Загальна сума накладе-
них штрафів за цей період становить 20 027 770 грн., 
з яких сплачено добровільно 6 471 271 грн. Менш 
поширеним покаранням є виправні роботи з відраху-
ванням 20% заробітку в дохід держави.

Однак застосування штрафів, так само як пока-
рання у вигляді виправних робіт з відрахуванням 
20% заробітку в дохід держави, не є ефективними, 
тому що здебільшого впливає не на порушника, а на 
його сім’ю в цілому або ж на жертву, оскільки 20% 
заробітку сплачується із сімейного бюджету, а штраф 
сплачується або із сімейного бюджету або з кишені 
самої жертви, якщо правопорушник ніде не працює.

Застосування ж до осіб, які вчинили насильство в 
сім’ї, громадських робіт або адміністративного аре-
шту спричинюють негативні наслідки особистого 
характеру саме для правопорушника [3].

Законодавчою владою України зроблені пози-
тивні намагання урегулювати попередження домаш-
нього насилля, однак ці санкції є м’якішими, ніж 
санкції, які застосовуються державами Європи.

Застосований судами арешт за скоєне правопору-
шення не завжди вирішує проблеми, що виникають 
з питання насилля в сім’ї, оскільки для потерпілих 
від насилля відсутні належні умови захисту (тимча-
сові притулки, психологічні центри допомоги тощо). 
Стосовно порушників, то ці особи після прийня-
того судового рішення повертаються знову в сім’ю, 
де залишається конфліктна ситуація, а громадські 
роботи взагалі як система санкцій не розвинута в 
Україні. Законодавством України не передбачено 
санкцій і зобов’язань, які б передували вчиненню 
злочинів (заборона у наближенні, побаченні з осо-
бами чи побачення тільки у громадських місцях). 
У зв’язку з цим в абсолютній кількості випадків 
насильники залишаються безкарними.

Для прикладу позитивного врегулювання сімей-
ного насилля доцільно розглянути приклади міжна-
родного законодавчого регулювання захисту сімей-
них правовідносин та профілактики насильства.

В Республіці Білорусії профілактиці домашнього 
насилля сприяє Закон «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений», який набрав 
чинності 16 квітня 2014 року. Відповідно до вимог 
Закону (стаття 31 «Защитное предписание») дозволя-
ється тимчасово виселити громадянина, що вчинив 
насилля у сім’ї, із сумісного із потерпілим житлового 
приміщення. Виселення на строк від 3 до 30 діб про-
водиться у несудовому порядку на підставі рішення 
правоохоронних органів [4]. У 2015 році правоохо-
ронними органами було винесено 1 152 «предписа-
ния», які зобов’язували громадян тимчасово поки-
нути їхнє житло.

Відповідно до статистичних даних правоохорон-
них органів Білорусії у 2013 році було зареєстровано 
1 005 злочинів – вчинення тяжкої шкоди здоров’ю 
[5], а у 2015 році вже 842 [6], таким чином, кількість 
злочинів суттєво зменшилась.

В Республіці Польщі, відповідно до Криміналь-
ного кодексу від 6 червня 1997 року, насильство в 
сім’ї потрапляє до категорії «злочини проти сім’ї і 
опікунства» [7]. Згідно із статтею 207 § 1 Криміналь-
ного кодексу «усі ті, хто завдають шкоди фізичної чи 
психологічної природи членові своєї сім’ї, особі, яка 
постійно чи тимчасово перебуває під їхньою опікою, 
неповнолітньому чи беззахисній особі, підлягають 
ув’язненню від трьох місяців до п’яти років.». Таким 
чином, саме визначення насильства в сім’ї включає в 
себе фізичну і психологічну складові.

Строк позбавлення волі збільшується до 
десяти років, якщо правопорушник діяв із надзви-
чайною жорстокістю (§ 2), а також щонайменше на 
два роки і щонайбільше на дванадцять років, якщо 
постраждала особа намагається покінчити життя 
самогубством унаслідок дій правопорушника (§ 3).

Відповідно до чинного законодавства Польщі на 
підставі підозри про насильство в сім’ї може пові-
домити будь-яка особа, що обов’язково приведе до 
негайного розслідування.

Згідно зі статистичними даними поліції,за кожен 
з останніх трьох років сталося близько 86 500 втру-
чань поліції в ситуації насильства у сім’ї. Польща 
не має виправних чи реабілітаційних програм для 
жорстоких чоловіків. Рівень рецидиву злочинів, 
пов’язаних із насильством у сім’ї, становить 72,4%.

Органи влади вживають деяких заходів для вирі-
шення проблеми насильства в сім’ї. У 1999 році 
Міністерство юстиції написало Хартію прав потер-
пілих. Систему «блакитних карток» (зразки звітів 
про випадки насильства) впроваджено в 1998 році 
національними поліцейськими органами на всій 
території Польщі. Вона спрямована на спрощення 
і стандартизацію процедури втручання поліції у 
ситуації насильства в сім’ї. Картки призначені для 
використання поліцейськими під час їхніх втру-
чань. Одна з «блакитних карток» надає потерпілій 
особі інформацію про його чи її права і номери 
телефонів інституцій, які можуть допомогти потер-
пілим від насильства. Інша картка містить вказівки 
для збирання і документування свідчень про місце 
злочину.
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Органи місцевої влади, а саме регіональні цен-
три сприяння сім’ї та центри соціальної допомоги, 
які працюють згідно з Актом соціальної допомоги 
від 29 листопада 1990 року, мають провідну роль у 
подоланні насильства в сім’ї. Державне реагування 
на насильство в сім’ї координує Державна агенція 
з попередження проблем, пов’язаних з алкоголіз-
мом. В організації вважають, що насильство в сім’ї 
пов’язане з алкоголізмом. Проте неурядові організа-
ції стверджують, що алкоголізм може призвести до 
насильства в сім’ї, але він не є його причиною.

Також необхідно зазначити, що позитивним 
досвідом у Польщі є такий захід впливу на право-
порушників, як «подання ухвали про покарання до 
відома публіки в загальному порядку». Аналогічний 
досвід щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї, 
можливо запровадити й в Україні, оскільки опри-
люднення фактів вчинення насильства в сім’ї, осо-
бливо в сім’ях публічних осіб, буде додатковим чин-
ником профілактики насильства в сім’ї.

Згідно із законодавством Франції за насилля 
члена сім’ї вже наступає кримінальна відповідаль-
ність, і громадські організації з боротьби з насиллям 
можуть бути позивачами в суді [8].

Актом від 4 квітня 2006 року введено до Кримі-
нального кодексу загальне визначення обтяжуючих 
обставин для всіх злочинів, здійснених подружжям 
і партнерами. Закон поширює це на партнерів, які 
живуть із постраждалою особою за Угодою грома-
дянської солідарності, і на колишнє подружжя, на 
партнерів, які живуть разом, за умови, що правопо-
рушення вчинене тоді, коли пара перебувала разом 
або після розлучення, і вчинене внаслідок стосунків 
між кривдником і постраждалою особою.

Відповідними правопорушеннями є насамперед 
акти насильства: тортури і жорстокість, насильство, 
яке ненавмисно призвело до смерті, насильство, 
результатом якого є каліцтво чи повна непрацез-
датність, чи насильство, яке призвело до непрацез-
датності, що триває більше восьми днів, непрацез-
датності, що триває менше восьми днів, або яке не 
приводить до непрацездатності.

Обтяжуючі обставини, які загалом застосову-
ються законом до справ насильства з боку інтим-
ного партнера, поширюються також на випадки 
зґвалтування, іншого сексуального насильства і 
вбивство. Таким чином, Закон підтверджує право-
вий прецедент, установлений Касаційним судом, що 
визнає зґвалтування у шлюбі. Вироки за такі право-
порушення коливаються від трирічного ув’язнення 
і штрафу в 45 тисяч євро до довічного ув’язнення. 
Більше того, заходи, вжиті до і після ув’язнення, 
дають санкцію на виселення кривдника з дому.

До розгляду справи судовий нагляд кривдника 
уможливлює припинення співжиття і заборону будь-
яких контактів із потерпілою особою (стаття 138-9 
Кримінально-процесуального кодексу). Кривдника, 
який не виконує ці заходи, може очікувати досудовий 
арешт. Суди можуть заборонити кривдникам пере-
бувати в помешканні потерпілої особи на будь-якій 
стадії кримінального переслідування. Таку заборону 

можна здійснити відразу після повідомлення про 
правопорушення та супроводити її зобов’язанням 
кривднику пройти курс медичного, соціального чи 
психологічного лікування. Кілька актів (15 червня 
2000 року, 15 листопада 2001 року і 9 вересня 
2002 року) збільшили права потерпілих стосовно 
надання інформації і того, як потерпілих приймають 
у поліцейських відділках і як ставляться до них під 
час судового розгляду. З моменту прийняття Акта від 
26 травня 2004 року у контексті розлучення суддя в 
сімейних справах уповноважений видавати негайну 
постанову про використання сімейного помешкання 
і судовий ордер, що забороняє партнеру, який вчи-
няє насильство, входити до помешкання після здій-
снення найперших актів насильства і до початку 
процесу розлучення за умови, що протягом наступ-
них чотирьох місяців подано заяву про розлучення.

Незалежно від того, чи розпочато процес розлу-
чення, стаття 220-1 Цивільного кодексу передбачає, 
що в тих випадках, коли «або чоловік, або дружина 
серйозно нехтує своїми обов’язками в такий спосіб, 
що загрожує інтересам сім’ї», суддя в сімейних спра-
вах може видати наказ про вжиття негайних заходів.

В Австрійській Республіці Австрійська націо-
нальна асамблея у листопаді 1996 року прийняла 
Акт про захист від насильства у сім’ї, який набув 
чинності 1 травня 1997 року, поправки до нього –  
1 січня 2000 року і 1 січня 2004 року.

Положення Акта про захист від насильства у сім’ї 
викладені у Цивільному кодексі, Правоохоронному 
кодексі (Enforcement Code) та Акті служби безпеки, 
тому він не є єдиним законом.

Закон забезпечує право потерпілого на захист від 
кривдника у його / її життєвому середовищі і в соці-
альному оточенні, надаючи поліції повноваження 
виселяти правопорушників і накладати заборонні 
ордери. Заборонний ордер може бути продовжено, 
якщо особа, життя якої перебуває під загрозою, звер-
тається до сімейного суду за тимчасовою судовою 
забороною. Окрім нього, були засновані «центри 
втручання», які пропонують безкоштовні консуль-
таційні послуги й підтримку потерпілим від насиль-
ства у сім’ї.

Якщо правопорушник погрожує чи завдає шкоди 
особі, яка мешкає в тому ж домі, поліція має право 
виселити правопорушника зі спільного житла і 
близького оточення та заборонити йому туди повер-
татися, навіть якщо він є власником будинку чи квар-
тири.

Постраждала особа не може вплинути на видання 
заборонних ордерів. Заборонний ордер є чинним 
10 днів, і впродовж перших трьох днів поліція контр-
олює його виконання. У зв’язку з цим правопоруш-
ник повинен передати свої ключі поліції. Якщо він 
хоче забрати якісь речі, він повинен повідомити 
постраждалу особу про свій прихід.

Якщо правопорушника застали вдома під час 
чинності заборонного ордера, його штрафують за це 
порушення згідно з адміністративно-кримінальним 
правом і навіть можуть заарештувати, якщо він від-
мовляється покинути приміщення. Якщо потерпіла 
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особа дозволила кривднику повернутися додому, її 
також можуть оштрафувати.

У всіх дев’ятьох австрійських провінціях були 
засновані так звані центри втручання. Це неурядові 
організації, які фінансуються Федеральними мініс-
терствами внутрішніх і соціальних справ. Їх осно-
вними завданнями є турбота про людей, що зазна-
ють насильства, і налагодження контактів з усіма 
інституціями, які займаються захистом від насиль-
ства. Поліція має без затримки повідомляти центрові 
втручання про кожне виселення і заборонний ордер, 
долучаючи також особисту інформацію потерпілої 
особи. Центр контактує з потерпілими і пропонує їм 
підтримку (складання планів виходу з кризи, програм 
безпеки тощо). Впродовж десяти днів після видачі 
заборонного ордера потерпіла особа може подати 
заяву про тимчасову судову заборону до цивільного 
(сімейного) суду. Якщо така заява подана, заборон-
ний ордер автоматично продовжується на 20 днів.

Протягом цього періоду суд зобов’язаний при-
йняти рішення. Тимчасова судова заборона може 
видаватися на (колишнього) близького родича після 
фізичного насильства або після погроз у разі психо-
логічного тероризування, якщо воно серйозно шко-
дить психологічному здоров’ю потерпілої особи 
і коли такі напади роблять проживання з особою, 
яка вдається до насильства, нестерпним. Тимчасова 
судова заборона чинна впродовж 3 місяців (макси-
мум). У випадку, коли потерпіла особа подала на 
розлучення (і ще в кількох інших особливих випад-
ках), заборона може бути продовжена до розлучення. 
Кривднику можуть не лише заборонити заходити до 
свого помешкання, а й не дозволити з’являтися біля 
будинку та в інших визначених місцях (наприклад, 
на шляху потерпілої особи на роботу, на місці праці, 
у школі дітей). Контакти будь-якого виду також 
можуть бути забороненими. Якщо кривдник пору-
шує наказ, що забороняє контакт, або заходить на 
захищену територію, потерпіла особа може подавати 
заяву на штраф за неповагу до суду.

Однією з основних рис Акта про захист від 
насильства в сім’ї є те, що у разі вчинення насильства 
поліція повинна реагувати, незважаючи на інтереси 
потерпілої особи, яка самостійно приймає рішення, 
лише стосовно тимчасової судової заборони. Такий 
двоступеневий підхід забезпечує розуміння того, 
що держава вважає себе відповідальною за безпеку 
в приватному житті і що вона обізнана з проблема-
тичною ситуацією потерпілої особи, яка перебуває в 
насильницьких стосунках під тиском кривдника.

У Королівстві Швеції ще у 1998 році до Кримі-
нального кодексу було включено новий злочин – 
«серйозне порушення недоторканості жінки». Він 
стосується повторюваних дій, караних за криміналь-
ним законом, спрямованих чоловіками проти жінок, 
які мають чи мали тісні стосунки з правопорушни-
ком. «Серйозне порушення недоторканості жінки» 
означає те, що чоловік чинить певні кримінальні дії 
(насильство, протизаконну погрозу чи примус, сек-
суальні чи інші утиски, сексуальну експлуатацію 
тощо) проти жінки, з якою він є або був одружений, 

або з якою він живе чи жив. У цьому випадку він 
засуджується за серйозне порушення недоторканості 
жінки замість окремого злочину, який він вчинив. 
Необхідною умовою для засудження за правопору-
шення є те, що акти були частиною повторюваного 
порушення недоторканості жінки і спрямовувалися 
на заподіяння серйозної шкоди її впевненості в собі.

Покаранням є ув’язнення від шести місяців до 
шести років. У 1988 році набув чинності Акт про 
заборонний ордер, що дає захист жінкам, яким 
погрожують, переслідують чи утискають. Ордери 
забороняють чоловікам мати контакти чи відвідувати 
жінок, коли існує ризик переслідування, утисків чи 
іншої кримінальної дії. Покаранням за порушення 
ордера є штраф або однорічне ув’язнення.

Відповідно до законодавства Португальської 
Республіки насильство в сім’ї є злочином згідно з 
кримінальним законодавством; воно класифікується 
як «фізичне чи психологічне жорстоке ставлення 
до подружжя, неповнолітнього чи неповноправ-
ної особи» і тягне за собою тюремне ув’язнення 
від одного до п’яти років. Поправка від 1 жовтня 
1995 року до правових положень у цій сфері означає, 
що тепер вони також використовуються для «осіб, 
що живуть разом як чоловік та дружина». Закон від 
27 травня 2000 року № 7/2000 зробив злочин жорсто-
кого поводження з подружжям чи партнером публіч-
ним. Це означає, що не лише потерпілі, а й кожен, 
хто знає про такі випадки, може подати заяву та / або 
порушити справу.

Поліцейські органи зобов’язані інформувати 
органи обвинувачення, якщо їм відомо про такі зло-
чини. Заборона контактувати з потерпілою особою, 
у тому числі виселення агресора з дому максимально 
на два роки, може встановлюватися як додатковий 
захід. З 2006 року для ефективнішого впровадження 
цього заходу на агресорів, засуджених до виселення 
із сімейного помешкання, можуть одягати електро-
нний браслет. Жінки, які зазнали насильства в сім’ї, 
у Португалії можуть подавати в суд на компенсацію, 
яку має виплатити кривдник. Якщо жорстоке пово-
дження з подружжям чи особами, які живуть разом 
як чоловік і дружина, вважається жорстоким злочи-
ном, Акт 129/99 від 20 серпня 1999 року, санкціону-
ючи систему, за посередництвом якої держава може 
вимагати компенсацію для потерпілих, передбачає, 
що, якщо нападник не виплатить компенсацію, дер-
жава може зробити це від його імені.

Така схема використовується для жінок, які стали 
жертвами злочинів, передбачених статтею 152 пара-
графа 2 Кримінального кодексу (жорстоке пово-
дження) або на португальській території, або за кор-
доном (в останньому випадку за умови, що потерпіла 
має португальське громадянство, потрапляє в сер-
йозну фінансову скруту внаслідок вчинення злочину 
і не має права на компенсацію від держави, у якій 
злочин було вчинено).

Новий Кримінальний кодекс, який набув чин-
ності у 2006 році, звертає особливу увагу на злочин 
насильства в сім’ї, змінюючи природу правопору-
шення. Тепер кодекс включає в себе жорстоке пово-
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дження щодо колишнього подружжя, людей (тієї ж 
або протилежної статі), які живуть разом у стосунках 
подружжя, і людей, які мають стосунки подружжя, 
але не живуть разом. Він також вважає правопору-
шення таким, що відбулося, на основі єдиного сер-
йозного акта жорстокого поводження, тоді як попере-
днє законодавство вважало таким лише повторюване 
жорстоке поводження.

У законодавстві багатьох країн діє спеціальний 
закон про попередження насилля у сім’ї. Розмір сус-
пільного терпіння до проблеми домашнього насилля 
залежить від особливостей національної культури та 
корумпованості державних органів.

Необхідно звернути увагу на те, що виконання 
Закону України «Про попередження насильства у 
сім’ї» проходить досить складно, незважаючи на 
наявність відповідних підзаконних актів та ство-
рення мережі закладів для надання необхідної допо-
моги населенню. На думку правозахисників, осно-
вна причина такої ситуації – відсутність відповідних 
цільових програм на державному та регіональному 
рівнях, інформаційної обізнаності щодо можливого 
захисту у населення (постраждалих), жорстких 
санкцій щодо порушників і подальшого механізму 
профілактики насильників та жертв.

Таким чином, необхідно виокремити аспекти, які 
становлять науковий і практичний інтерес для вдо-
сконалення чинного законодавства у сфері поперед-

ження насильства в сім’ї, зокрема відповідальності 
за вчинення цього виду правопорушень:

– дії правоохоронних органів повинні бути 
направлені на вилучення із сім’ї насильника, а не 
жертви;

– можливості застосування широкого спектру 
видів адміністративних стягнень, у тому числі й аль-
тернативних, що в комплексі з диференційованим 
підходом до ситуації дають можливість ефективно 
застосовувати державно-владний примус;

– вдосконалення нормативно-правової бази 
застосування захисних приписів, які містять, крім 
норм заборони, ще й зобов’язальні положення;

– широка взаємодія правоохоронних органів із 
неурядовими організаціями у сфері надання необхід-
ної психологічної, педагогічної, медичної, юридич-
ної допомоги жертвам насильства в сім’ї, виховної 
роботи з агресором, яка спрямована на збереження 
сім’ї, в тому числі за допомогою низки корекційних 
заходів [9].

Відповідно до цього перспективи у подальших 
дослідженнях вбачаються у виведенні фахової дис-
кусії щодо запобігання насильству сім’ї на новий 
рівень і розробленні рекомендацій для належного 
захисту постраждалих, адже зазначене питання без-
посередньо стосується захисту прав людини, збе-
реження сімейних цінностей та поліпшення кримі-
нальної ситуації в країні.
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У статті досліджуються проблеми, пов’язані з розслідуванням окремих видів екологічних злочинів. Значна увага приді-
ляється особливостям розслідування забруднення морів та інших водних джерел. Проведено аналіз використання спеціальних 
знань під час розслідування забруднення морів та інших водних джерел. Розглянуті процесуальні та непроцесуальні форми 
використання спеціальних знань під час розслідування екологічних злочинів, питання призначення судових експертиз.
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В статье исследуются проблемы, связанные с расследованием отдельных видов экологических преступлений. Значи-
тельное внимание уделяется особенностям расследования загрязнения морей и других водных источников. Проведен ана-
лиз использования специальных знаний при расследовании загрязнения морей и других водных источников. Рассмотрены 
процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний при расследовании экологических престу-
плений, вопросы назначения судебных экспертиз.
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The article examines the problems associated with the investigation of certain types of environmental crime. Considerable attention 
is paid to the peculiarities of the investigation of pollution of the seas and other water sources. The analysis of the use of special 
knowledge at investigation of pollution of the seas and other water sources. Considered procedural and non-procedural forms of use of 
special knowledge in the investigation of environmental crimes, the appointment of forensic examinations. 
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Розслідування злочинів, пов’язаних із забруднен-
ням морів та інших водних джерел, як і будь-якого 
іншого кримінального правопорушення, потребує 
застосування спеціальних знань. Використання спе-
ціальних знань значно розширює можливості орга-
нів досудового розслідування, сприяє результатив-
ності виконання покладених на них функцій. Тому 
питання щодо використання спеціальних знань під 
час розслідування злочинів, пов’язаних із забруднен-
ням морів та інших водних джерел потребує належ-
ного опрацювання.

Проблеми розслідування окремих видів еко-
логічних злочинів були предметом дослідження 
М.О. Духно, В.В. Єгошина, Ю.Г. Корухова, 
Г.А. Матусовського, А.Є. Меркурісова, А.М. Плєша-
кова, А.П. Резван, М.В. Свердюкова, М.О. Селіва-
нова, М.П. Яблокова та інших.

Теоретичною базою дослідження у сфері розслі-
дування забруднення морів та інших водних джерел 
є праці О.М. Архіпова, Л.А. Іванової, В.І. Караго-
діна, С.О. Книженка, В.В. Лаврищенка, В.В. Лав-
рищєва, О.В. Мельника, О.В. Одерія, О.В. Ринко-
вої, М.В. Руденка, С.А. Рузметова, А.В. Сибірного, 
Р.І. Сибірної, Л.Л. Стасюка, Ю.М. Туровца, 
В.А. Чугаєва, де розглядалися питання методики 
розслідування екологічних злочинів, криміналістич-
ної характеристики екологічних злочинів, першочер-
гового етапу розслідування екологічних злочинів та 

інші аспекти. Проте питання вдосконалення проце-
дури розслідування екологічних злочинів з викорис-
танням спеціальних знань, пов’язаних саме з забруд-
ненням морів та інших водних джерел, на даний час 
є не достатньо розробленим.

Метою статті є визначення особливостей вико-
ристання спеціальних знань і проведення та при-
значення судових експертиз під час розслідування 
забруднення морів та інших водних джерел.

Однією з причин низької ефективності розсліду-
вання порушень законодавства про забруднення морів 
та інших водних джерел є те, що працівники слідчих 
та оперативних підрозділів усе ще не готові до дієвого 
розслідування й розкриття таких злочинів.

Слідчий, розслідуючи кримінальну справу про 
злочин проти довкілля, стикається із необхідністю 
використання спеціальних знань мінімум у двох 
галузях: техніки та екології [9].

Слід зазначити, що під час розслідування окремих 
порушень законодавства про забруднення морів та 
інших водних джерел виникає потреба залучити до 
проведення слідчих дій спеціалістів різних профілів.

Однією з процесуальних форм використання 
спеціальних знань під час розслідування порушень 
законодавства про забруднення морів та інших вод-
них джерел є проведення експертиз. Як зазначають 
С.П. Дідковська, Н.І. Клименко та В.К. Лисиченко, 
слідчий при підготовці до призначення судових 
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експертиз повинен виокремити обставини справи, 
які підлягають дослідженню; визначити завдання 
та вид експертизи; зібрати необхідні матеріали для 
дослідження; обрати експертний заклад чи експерта; 
процесуально оформити призначення експертизи 
та направити постанову експерту [5, с. 32]. З місця 
забруднення відбираються проби води, підводного 
ґрунту (з центрального вузла та інших віддалених 
місць), рослин, загиблої риби або тварин, з під-
приємства – проби забруднюючих речовин і проби 
рідини, відходів після очищення.

Матеріали слідчо-судової практики свідчать про 
те, що при вирішенні цих питань виникають неаби-
які труднощі, тому слідчому доцільно звертатися за 
допомогою до фахівців.

Наприклад, при розслідуванні порушень зако-
нодавства про забруднення морів та інших водних 
джерел слідчий для встановлення виду використа-
них хімікатів та їхніх якісних показників призначає 
судово-хімічну експертизу.

З-поміж основних питань, які можуть бути 
поставлені експертам судово-хімічної експертизи, 
є, наприклад, такі: 1) чи є надані для дослідження 
об’єкти хімікатами; 2) до якого виду препаратів вони 
належать; 3) чи належать агрохімікати, вилучені з 
різних місць, до одного виду; 4) які якісні показники 
цих хімікатів.

Аналіз матеріалів слідчої практики дає підстави 
стверджувати, що при розслідуванні злочинів про 
забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів 
у слідчого виникає необхідність застосовувати спе-
ціальні знання з кількох галузей. У таких випадках 
доцільно призначати комплексні експертизи: сані-
тарну й технічну, ветеринарну та біологічну, іхтіоло-
гічну й медичну, екологічну та експертизу речовин і 
матеріалів, гідротехнічну й хімічну тощо. Комплек-
сні експертизи дають органам розслідування можли-
вості для глибшого та всебічного вивчення об’єктів 
експертного дослідження [10, с. 229].

Ознаки заподіяння шкоди здоров’ю людині вна-
слідок забруднення атмосферного повітря, водойм, 
моря фіксуються у висновках медичних установ 
після призначення судово-медичних експертиз 
потерпілих. Наявність значної шкоди визначається 
на основі врахування ознак, що вказують на наяв-
ність в організмі шкідливих речовин, які потрапили 
через дихальні органи, шкіру, органи травлення. Зау-
важмо, що на практиці виявлення цих слідів стано-
вить неабиякі труднощі, пов’язані зі встановленням 
причинно-наслідкових зв’язків.

У медичній літературі розглядаються проблеми 
встановлення причинності тільки специфічних хвороб, 
що мають джерело походження, яке можна розпізнати. 
Зазначається, що типові (загальнопоширені) хвороби 
(серцево-судинні, респіраторні вірусні інфекції тощо) 
мають змішаний механізм виникнення й вплив навко-
лишнього природного середовища на їхній розвиток 
становить від 20 до 30 відсотків [2, с. 26].

Для встановлення причинного зв’язку події зло-
чину зі специфічними захворюваннями необхідно 
встановити шкідливі речовини, що спричинили 

захворювання, хімічні аспекти їхньої дії, визначити 
можливі шляхи та час попадання в організм, належ-
ність цих речовин певному джерелу емісії.

Встановлення таких зв’язків має ґрунтуватися на 
результатах екологічного моніторингу щодо переви-
щення гранично допустимих концентрацій шкідли-
вих речовин та інших норм, інформації про кількість 
і якість викидів (скидів) шкідливих речовин підпри-
ємствами, медичних висновках про характер захво-
рювання та можливі причини його виникнення.

Під час розслідування порушень законодавства про 
забруднення морів та інших водних джерел слідчий 
для отримання інформації про причини забруднення, 
наявність відхилень від установлених норм повинен 
ознайомитися з матеріалами державної екологічної 
експертизи. Згідно з вимогами Закону України «Про 
екологічну експертизу» державна екологічна експер-
тиза проводиться для запобігання негативному впли-
вові антропогенної діяльності на стан навколишнього 
природного середовища та здоров’я людей, визна-
чення ступеня екологічної безпеки господарської 
діяльності та екологічної ситуації на окремих терито-
ріях і об’єктах. Закон передбачає проведення держав-
ної екологічної експертизи для тих видів діяльності й 
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небез-
пеку. Об’єктами державної екологічної експертизи є:  
а) державні інвестиційні програми, проекти схем 
розвитку й розміщення продуктивних сил, розвитку 
окремих галузей народного господарства; б) проекти 
генеральних планів населених пунктів, схем генераль-
них планів промислових вузлів, інша передпланова й 
передпроектна документація; в) інвестиційні проекти, 
техніко-економічні обґрунтування, проектне будівни-
цтво нових та розширення, реконструкція діючих під-
приємств, інших об’єктів, які можуть негативно впли-
вати на стан навколишнього природного середовища; 
г) проекти нормативно-правових актів, що регулюють 
відносини в галузі забезпечення екологічної безпеки; 
д) документація з впровадження нової техніки, техно-
логій, матеріалів і речовин, які можуть створити потен-
ційну загрозу навколишньому природному середовищу 
та здоров’ю людей. Висновки експертів, які проводять 
державну екологічну експертизу, обов’язкові для під-
приємств-замовників. Як зазначається в криміналіс-
тичній літературі, державна екологічна експертиза є 
обов’язковим заходом охорони навколишнього при-
родного середовища, що передує прийняттю госпо-
дарських рішень, здійснення яких може вплинути на 
навколишнє природне середовище.

Об’єкт судово-екологічної експертизи ширший за 
об’єкт державної екологічної експертизи [11, с. 198]. 
Слушним є поділ судових експертиз на дві групи, 
запропонований В.Г. Грузковою: 1) експертизи, спря-
мовані на ототожнення об’єкта (ідентифікаційні); 
2) експертизи, не пов’язані з ідентифікацією (встанов-
лення належності об’єкта до певної групи; діагнос-
тичні, пов’язані з визначенням природи об’єкта, при-
датності його для ідентифікації, походження та часу 
виникнення, механізму утворення; ситуаційні експер-
тизи для з’ясування механізму та сукупності обставин 
події, її учасників та ролі кожного з них) [4, с. 77].



156

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3/2016
 

Водночас А.П. Резван залежно від об’єкта екс-
пертного дослідження під час розслідування забруд-
нень навколишнього природного середовища вио-
кремлює три групи експертиз: 1) експертизи стану 
людини, тварин, рослин; 2) експертизи, що призна-
чаються для дослідження питань техніко-техноло-
гічного стану безпосередніх джерел забруднення, 
якості будівництва й монтажу технологічного устат-
кування та окремих очисних споруд; 3) експертизи, 
що призначаються для дослідження слідів, які вини-
кли внаслідок зміни фізичних чи хімічних власти-
востей предметів, речовин промислового виробни-
цтва [1, с. 39].

Заслуговує на увагу розроблена М.А. Духном та 
Ю.Г. Коруховим класифікація експертиз, які призна-
чаються під час розслідування екологічних злочинів:

– експертизи, що встановлюють характер і роз-
мір спричиненої шкоди;

– експертизи, що встановлюють причини зло-
чину;

– експертизи, що встановлюють окремі обста-
вини злочину (час, місце тощо);

– радиційні експертизи, що призначаються в 
разі розслідування аналогічних видів злочинів (тра-
сологічні, балістичні тощо) [6, с. 17].

Така класифікація не є беззаперечною, адже одна 
експертиза може бути віднесена водночас до кількох 
груп.

Аналіз наукової літератури, результатів проведе-
них досліджень дав змогу визначити такі групи екс-
пертиз:

1) екологічна експертиза та експертизи екологіч-
ної спрямованості;

2) технічні експертизи;
3) криміналістичні експертизи;
4) інші експертизи.
До першої групи доцільно віднести судово-еко-

логічну експертизу. Зауважмо, що клас судово-еко-
логічної експертизи нині тільки формується, тому її 
чіткої класифікації немає. На думку А.І. Вінберга та 
Н.Т. Малаховської, до цього класу слід віднести екс-
пертизу середовища, біоценозу, ефективності охорони 
природних ресурсів, флори й фауни [3, с. 84]. Водно-
час автори не внесли до цього переліку питання, що 
стосуються захисту життя та здоров’я людини.

В юридичній літературі зазначається, що пред-
метом судово-екологічної експертизи є обставини, 
які можуть бути встановлені на основі спеціальних 
знань екологічної науки. Завданням такого експерт-
ного дослідження є встановлення фактів забруднення 
навколишнього природного середовища, безпосе-
редніх причин забруднення; характеру та розміру 
спричиненої шкоди; доцільності профілактичних 
заходів. Об’єктами дослідження є проби води, пові-
тря, ґрунту, зразки рослин, тварин, проектна доку-
ментація, технологічні регламенти [8, с. 294].

Слід зазначити, що судово-екологічна експер-
тиза, як правило, має комплексний характер і про-
водиться екологами, хіміками, фізиками, біологами, 
агротехніками, судовими медиками, орнітологами та 
іншими фахівцями [12, с. 242].

До першої групи експертиз ми також відно-
симо судові експертизи екологічної спрямованості. 
Насамперед дендрологічну (визначає породи дерев); 
орнітологічну (об’єктом дослідження є птахи); 
зоологічну (досліджуються об’єкти тваринного 
походження); іхтіологічну (досліджуються різні 
види риб); ентомологічну (об’єктом дослідження є 
комахи); судово-геологічну (встановлює вид корис-
них копалин); водогосподарську (встановлює розмір 
шкоди в разі забруднення водних об’єктів); судово-
ветеринарну (встановлює причини загибелі чи захво-
рювання тварин); санітарно-гігієнічну (встановлює 
причини забруднення атмосферного повітря); гідро-
метеорологічну; рибогосподарську експертизи.

Наприклад, гідрометеорологічна експертиза 
може бути призначена слідчим у зв’язку з потребою 
вирішити такі питання: 1) в якому напрямку й на 
якій площі могли поширитися певні забруднювальні 
речовини від джерела забруднення за відомих метео-
рологічних умов; 2) якою повинна бути концентра-
ція викинутих певним об’єктом забруднювальних 
речовин на цій території залежно від певних умов 
(відстань від об’єкта до зони забруднення, висота 
вивідних труб, обсяг викидів, напрямок та швид-
кість вітру, температура повітря); 3) в яку пору року 
й за який проміжок часу виявлені забруднювальні 
речовини могли переміститися на певну відстань у 
цій водоймі; 4) чи могли отрутохімікати з певного 
об’єкта потрапити на цю територію повітряним 
шляхом; 5) який обсяг води витрачений за певний 
проміжок часу в цій водоймі за певних метеоро-
логічних умов; 6) які заходи із запобігання забруд-
ненню навколишнього природного середовища слід 
провести на цьому об’єкті з урахуванням місцевих 
гідрометеорологічних умов [7, с. 80].

До другої групи технічних експертиз належать 
агротехнічні (призначаються в разі забруднення 
водойм стоками сільськогосподарського вироб-
ництва (отрутохімікатами, добривами) або коли 
забруднення атмосфери завдали шкоди сільському 
господарству, лісовим масивам, диким тваринам); 
зоотехнічні (встановлюють причини та рівень псу-
вання кормів для тварин, а також те, які зоотехнічні 
правила було порушено під час виконання певних 
робіт з догляду за тваринами); лісотехнічні; буді-
вельно-технічні (встановлюють причини аварій під 
час будівництва очисних споруд); судово-техноло-
гічні (встановлюють порушення технології виробни-
цтва); гідротехнічні та інші [7, с. 81–82].

Третю групу становлять криміналістичні експер-
тизи, зокрема дактилоскопічна (за слідами рук, ніг 
людини); трасологічна (за слідами взуття, викорис-
тання знарядь вилучення природних ресурсів: інстру-
ментів, технологічних установок обробки чи пере-
робки, а також транспортних засобів на місці події 
злочину); почеркознавча; техніко-криміналістичне 
дослідження документів (за слідами інтелектуального 
чи матеріального підроблення в документах).

Четверта група – це інші види експертиз, які слід-
чий призначає з урахуванням слідчої ситуації. Так, 
слідчому доцільно призначати судово-медичну екс-
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пертизу для встановлення причини захворювання 
або загибелі людей; токсикологічну експертизу, щоб 
установити причини загибелі риби, а також наяв-
ність шкоди здоров’ю людини тощо.

Залежно від виду експертизи слідчий визначає 
установу, якій доручається її проведення. Насам-
перед це експертні установи Міністерства юсти-
ції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства 
охорони здоров’я. Як експерти також залучаються 
фахівці науково-дослідних інститутів, Державної 
санітарно-епідеміологічної служби.

Враховуючи конкретну ситуацію, слідчий при-
значає ту чи іншу експертизу як на початковому, так 
і на подальших етапах розслідування.

Отже, використання спеціальних знань на почат-
ковому етапі розслідування порушень законодавства 
про забруднення морів та інших водних джерел дає 
можливість компетентно вирішувати питання про 
відповідність або невідповідність дій особи (осіб) 
нормам певних законів, правил, інструкцій та інших 
нормативних актів; установлювати осіб, які відпові-
дальні за допущені порушення; визначати причини 
події та можливості її запобігання.

Після проведення відповідних судових експертиз 
(трасологічних, хімічних, біологічних, екологічних 
тощо) з вилучених в процесі огляду слідів формується 
доказова база з метою її використання в подальшому 
в суді. Судові експертизи дають змогу встановити 
місце, час, тривалість, інтенсивність та безпосередні 
причини забруднення, встановити причини загибелі 
риб, забруднення акваторій, склад шкідливої речо-
вини, її концентрацію, ототожнити особу порушника 
(дактилоскопічна експертиза та ДНК-експертиза), 
ототожнити транспортний засіб (трасологічна експер-
тиза), встановити фальсифікацію документів (експер-
тиза почерку та технічне експертиза документів) та 
інші завдання. В кожному конкретному випадку необ-
хідно призначати лише ті види експертиз, які доцільні 
та мають доказове значення, а не ті, які можуть 

«загромаджувати» справу «зайвими» експертизами, 
що лише затримують слідство, а їх проведення тягне 
додаткові матеріальні затрати. Якщо проведення 
одного виду експертизи виключає проведення іншого, 
то необхідно проводити ту експертизу, висновок якої 
містить більшу доказову значимість.

Таким чином, після проведення відповідних 
судових експертиз (трасологічних, хімічних, біо-
логічних, екологічних тощо) з вилучених в процесі 
огляду слідів формується доказова база з метою її 
використання в подальшому в суді. Судові експер-
тизи дають змогу встановити місце, час, тривалість, 
інтенсивність та безпосередні причини забруднення, 
встановити причини загибелі риб, забруднення аква-
торій, склад шкідливої речовини, її концентрацію, 
ототожнити особу порушника (дактилоскопічна екс-
пертиза та ДНК-експертиза), ототожнити транспорт-
ний засіб (трасологічна експертиза), встановити 
фальсифікацію документів (експертиза почерку та 
технічна експертиза документів) та інші завдання. 
У кожному конкретному випадку необхідно призна-
чати лише ті види експертиз, які доцільні та мають 
доказове значення. Якщо проведення одного виду 
експертизи виключає проведення іншого, то необ-
хідно проводити ту експертизу, висновок якої міс-
тить більшу доказову значимість. Доцільно розро-
бити рекомендації для слідчих природоохоронної 
прокуратури щодо питань, які експертизи перш за 
все необхідно призначати, виходячи з конкретних 
випадків вчинення екологічних злочинів.

На наш погляд, необхідна чітка співпраця між 
слідчим, який проводить огляд та розслідує еко-
логічний злочин, та спеціалістом, що допомагає 
йому. Тому доцільно проводити спільні навчання 
цих фахівців, практикувати проведення спільних 
науково-практичних семінарів та курсів підвищення 
класифікації. Також необхідно не тільки встановити 
суворіші санкції за скоєння екологічних злочинів, а 
й створити умови, щоб вони були невідворотними.
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ДИНАМІКА ЗАПОБІГАНЬ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ 
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DYNAMICS OF PREVENTION OF CORRUPTION AMONG CUSTOMS OFFICIALS 
FISCAL STATE OF UKRAINE (2008–2016 YEARS)

У статті досліджуються проблемні питання запобігання проявам корупції серед працівників митних органів Державної 
фіскальної служби в 2008–2016 рр. Ґрунтуючись на результатах аналізу нормативно-правових актів, юридичної літератури, 
автор зазначає, що в Україні здійснюється значна кількість корупційних діянь. Одним із проявів корупції є зловживання вла-
дою або службовим становищем, вчинене працівниками митних органів Державної фіскальної служби України.

Ключові слова: корупція, запобігання проявам корупції, зловживання владою або службовим становищем, Державна 
фіскальна служба України, динаміка в 2008–2016 рр.

В статье исследуются проблемные вопросы предотвращения проявлений коррупции среди работников таможенных орга-
нов Государственной фискальной службы в 2008–2016 гг. Основываясь на результатах анализа нормативно-правовых актов, 
юридической литературы, автор отмечает, что в Украине осуществляется значительное количество коррупционных деяний. 
Одним из проявлений коррупции является злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работниками 
таможенных органов Государственной фискальной службы Украины.

Ключевые слова: коррупция, предотвращение проявлений коррупции, злоупотребление властью или служебным положе-
нием, Государственная фискальная служба Украины, динамика в 2008–2016 гг.

In the article investigates the problematic issues of prevention of corruption among customs authorities of the State Fiscal Service 
to 2008 employees – 2016. Based on the analysis of legal acts, legal literature, the author notes that a significant number of acts 
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Становлення демократичної правової держави і 
ринкової економіки, як зазначає М.Б. Бучко, супрово-
джується цілим рядом негативних явищ та процесів, 
серед яких слід назвати тінізацію й криміналізацію 
економіки та інших сфер життя, що характеризу-
ються корисливою мотивацією [1, с. 1]. Сфера митної 
діяльності не є винятком. І як і в усіх інших сферах 
життєдіяльності суспільства, для успішного подо-
лання злочинності необхідне звернення до практич-
ного і теоретичного досвіду боротьби із сучасною 
корисливою економічною злочинністю та теоретико-
методологічне осмислення сучасного кримінологіч-
ного знання щодо ситуації, яка склалася в Україні.

Обрана тема дослідження відповідає тематиці 
кримінологічних досліджень в Україні, пріоритет-
них напрямів дисертаційних досліджень на період до 
2012 р., планам науково-дослідної роботи Академії 
митної служби України за темою «Кримінально-пра-
вове забезпечення протидії злочинності у сфері мит-
ної діяльності» на 2011–2015 рр., яка зареєстрована 
в УкрУкрІНДІ України за номером 0111U006506. 

Підґрунтям проведеного дослідження стали 
наукові роботи з кримінального права та криміно-
логії П.П. Андрушка, Х.М. Ахметшина, З.О. Аши-
това, М.І. Бажанова, О.Ф. Бантишева, В.І. Бори-
сова, Я.М. Брайніна, Б.В. Волженкіна, Б.С. Волкова, 
А.В. Галахової, Л.Д. Гаухмана, В.О. Глушкова, 
Н.О. Гуторової, М.І. Даньшина, О.О. Дудорова, 

С.І. Дячука, І.Ш. Жорданія, Б.В. Здравомислова, 
Г.Г. Зуйкова, О.М. Ігнатова, В.І. Касинюка, В.Ф. Кири-
ченка, О.Н. Колесниченка, М.Й. Коржанського, 
Г.А. Кригера, Л.Л. Кругликова, В.М. Кудрявцева, 
Б.О. Куринова, П.С. Матишевського, В.П. Малкова, 
М.І. Мельника, В.Е. Мельникової, В.Д. Меньшагіна, 
П.П. Михайленка, В.О. Навроцького, Б.С. Ники-
форова, М.І. Панова, А.О. Пінаєва, В.І. Риба-
чука, Р.А. Сабітова, А.Б. Сахарова, О.Я. Светлова, 
Л.В. Сердюка, Г.Р. Смолицького, В.І. Соловйова, 
К.І. Солнцева, А.А. Стрижевської, В.В. Сташиса, 
В.Я. Тація, А.М. Трайніна, В.І. Тютюгіна, Б.С. Утєв-
ського, М.І. Хавронюка, С.О. Харитонова, Г.І. Чан-
гулі, В.М. Чхіквадзе, В.І. Шакуна, С.А. Шалгуно-
вої, О.М. Яковлева та ін.; оперативно-розшукової 
профілактики службових злочинів К.В. Антонова, 
М.М. Бабаєва, О.М. Бандурки, В.О. Глушкова, 
О.Ф. Долженкова, Я.Ю. Кондратьєва, Д.Й. Никифор-
чука, С.В. Обшалова, І.Р. Шинкаренка та ін.

Метою статті є дослідження проблемних питань 
запобігання проявам корупції серед працівників 
митних органів Державної фіскальної служби в 
2008–2016 рр.

Як в усіх сферах діяльності, митниці ДФСУ 
нашої країни мають певні недоліки та порушення. 
За даними ДФСУ (ДМСУ, Міндоходів), у 2008 р. 
серед працівників митних органів було виявлено 
43 службових злочини, у 2009 р. – 45, у 2010 р. – 59, 
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у 2011 р. – 86, у 2012 р. – 50, у 2013 р. – 56, за 3 місяці 
2014 р. – 10 [2; 3]. Як бачимо, кількість злочинів у 
сфері службової діяльності не має стабільності, спо-
стерігається їх зростання в період з 2008 по 2011 рр., 
з різким збільшенням у 2011 р. (на 93% порівняно з 
2008 р. та на 45,7% порівняно з 2010 р.).

Так, лише у І півріччі 2009 р. працівниками мит-
них органів порушено 172 кримінальні справи (про-
вадження) про контрабанду і вилучено та передано 
до бюджету суму понад 354,9 млн. грн. (це вартість 
промислових товарів, сировини, матеріалів, валюти, 
транспортних засобів) [4, с. 83–84]. За 2013 р. бюджет 
отримав 13,3 млрд. грн. мита, з якого 99,4% скла-
дає ввізне мито. До загального фонду державного 
бюджету надійшло 11,1 млрд. грн. ввізного мита, що на 
4,6% (492,4 млн. грн.) більше, ніж за 2012 р. [5, с. 27]. 
Якщо порахувати кількість бюджетних надходжень 
на одного громадянина України (на 1 січня 2013 р. 
кількість громадян України становить 45,5 млн. осіб 
[6]), то в середньому вона складає 24,3 тис. грн.

За період 2006–2007 рр. відносно працівників 
митних органів складено 198 протоколів про адмі-
ністративні корупційні правопорушення, з яких у 
2006 р. – 92, у 2007 р. – 106, у 2012 р. – 20, у 2013 р. – 
27. Характерним для цього напряму діяльності є те, 
що у 46,4% випадків керівники були ініціаторами 
притягнення своїх працівників до адміністративної 
відповідальності за корупційні діяння [7].

З одного боку, це свідчить про намагання очис-
тити свої ряди від недобросовісних працівників та 
покращити стан дотримання дисципліни і закон-
ності в діяльності митниць. Але з іншого боку, як 
зазначають результати проведеного опитування пра-
цівників митниць, у 34,7% випадків таким чином 
керівництво позбавляється від «небажаних» праців-
ників. Причинами такого небажання бачити ту чи 
іншу особу на службі є кар’єризм (54,8% випадків), 
намагання покращити показники роботи підпоряд-
кованого митного підрозділу та довести свою відда-
ність вищестоящому керівництву (28,3% випадків), 
намагання таким чином звільнити посаду для своїх 
протеже (32,2% випадків) тощо.

Протягом 2007–2008 рр. на митницях ДФСУ про-
ведено 450 службових розслідувань та перевірок, у 
2006 р. – 247, у 2007 р. – 206, у 2008 р. – 244 [8, с. 6–7]. 
Тоді як за період 2010–2013 рр. – у середньому 2 700 
на рік. І лише за 7 місяців 2014 р. – 2 400. За результа-
тами цих перевірок до дисциплінарної відповідаль-
ності притягується 260–578 працівників митниць, що 
свідчить про відносну ефективність профілактичної 
роботи. Але знову ж таки порівняння із 7 місяцями 
2014 р. свідчить про те, що покращення профілак-
тики службових злочинів і зловживань владою або 
службовим становищем має місце, оскільки лише за 
цей час притягнуто до дисциплінарної відповідаль-
ності 550 осіб. Таким чином, не лише індивідуальна, 
а й загальносоціальна профілактика дає певні резуль-
тати, і кількість працівників, які порушують закон, 
може бути виявлена за допомогою наявних засобів.

Впродовж 2015 р. за матеріалами підрозділів влас-
ної безпеки розпочато 537 кримінальних проваджень 

за фактами вчинення співробітниками органів доходів 
зборів корупційних та інших кримінальних правопору-
шень у сфері службової діяльності. [9]. Повідомлення 
про підозру оголошено 85 працівникам, у тому числі 
56 – за одержання неправомірної вигоди. Матеріали 
43 кримінальних проваджень направлено до суду з 
обвинувальним актом. За вчинення кримінальних пра-
вопорушень у сфері службової діяльності засуджено 
22 працівника фіскальної служби, з них за обвинува-
ченнями в одержанні неправомірної вигоди – 14. За 
скоєння правопорушень, пов’язаних з корупцією, за 
матеріалами підрозділів власної безпеки складено та 
направлено до суду 66 протоколів, за якими до адміні-
стративної відповідальності притягнуто 31 особу.

З метою встановлення причин вчинення поса-
довими особами можливих корупційних та інших 
правопорушень у сфері службової діяльності пра-
цівниками підрозділів власної безпеки проведено 
понад 4 тис. службових розслідувань і перевірок. 
За їх результатами до дисциплінарної відповідаль-
ності притягнуто 636 посадових осіб, звільнено ж 
із займаних посад 218 осіб. За звітний період орга-
нами доходів і зборів перевірено 298 повідомлень 
про можливі неправомірні дії посадових осіб, що 
надійшли на антикорупційний сервіс «Пульс», з них 
підтвердились 46. За результатами перевірок до дис-
циплінарної відповідальності притягнуті 2 посадові 
особи, 1 – звільнена, 38 особам винесені офіційні 
застереження про неприпустимість дій, які можуть 
призвести до порушень антикорупційного законо-
давства, розпочато 4 кримінальних провадження. 
Перевірено понад 1,7 тис. звернень фізичних та 
юридичних осіб щодо можливих неправомірних дій 
з боку співробітників органів доходів і зборів ДФС, 
з яких 453 підтвердились. За результатами проведе-
них підрозділами власної безпеки попереджувально-
профілактичних заходів, посадовим особам ДФС 
винесено 737 офіційних застережень про неприпус-
тимість дій або бездіяльності, які можуть призвести 
до корупційних та інших правопорушень. Державна 
фіскальна служба України продовжує роботу щодо 
системного запобігання корупції, виявлення та лікві-
дації причин і умов її існування.

Як результат за 4 місяці 2016 р. за матеріалами 
підрозділів внутрішньої безпеки розпочато 195 кри-
мінальних проваджень [10]. При цьому кількість про-
ваджень, розпочатих за матеріалами ГУВБ, дорівнює 
91% від загальної кількості (всіма правоохоронними 
органами розпочато 215), у 2015 р. вона становила 
85%. Таким чином, ефективність діяльності підрозді-
лів внутрішньої безпеки, порівняно з іншими право-
охоронними органами, у поточному році значно підви-
щена. У цьому році підрозділами внутрішньої безпеки 
виявлено 32 випадки хабарництва та 92 випадки зло-
вживання владою з боку працівників органів ДФС. 
Повідомлено 56 особам про підозру у вчиненні злочи-
нів у сфері службової діяльності, що майже у 2,5 рази 
перебільшує відповідний показник 2015 р. (22), в тому 
числі 29 – за одержання неправомірної вигоди.

До суду надіслано 34 кримінальних провадження, 
7 осіб судом вже визнані винними у скоєнні злочинів. 
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За матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки скла-
дено та направлено до суду 15 протоколів за скоєння 
правопорушень, пов’язаних з корупцією, за якими 
11 осіб на цей час визнано винними. Підрозділами 
внутрішньої безпеки для з’ясування причин і обста-
вин вчинення посадовими особами фіскальної служби 
правопорушень у сфері службової діяльності прове-
дено 1 170 службових перевірок та розслідувань. За 
їх результатами керівникам територіальних органів 
ДФС направлено 467 подань про усунення причин та 
умов, що сприяли вчиненню правопорушень.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 
196 службових осіб, 79 осіб звільнено із займаних 
посад. Перевірено 103 повідомлення про можливі 
неправомірні дії посадових осіб, що надійшли на 
антикорупційний сервіс «Пульс», 20 з них підтвер-
дились. За результатами перевірок до дисциплінар-
ної відповідальності притягнуті 2 посадові особи, 
2 звільнені та у 3 випадках розпочато кримінальне 
провадження. Перевірено 442 скарги (звернення) 
фізичних та юридичних осіб щодо можливих непра-
вомірних дій, вчинених співробітниками органів 
ДФС, 93 з яких підтвердилися.

Таким чином, можна констатувати, що кількість 
злочинів у сфері службової діяльності зростає не 
лише на митницях ДФСУ, а й в державі в цілому. 
Порівняно з 2005–2008 рр., у подальшому кількість 
засуджених службових осіб за злочини у сфері служ-
бової діяльності зростала також. Так, по Україні 
було закінчено обвинувальним вироком 799 справ у 
2005 р., 650 – у 2006 р., 505 – у 2007 р., 515 – у 2008 р. 
З 2009 по 2013 рр. (ми порівнюємо повні календарні 
роки) кількість таких обвинувальних вироків про-
довжувала зростати. Якщо у 2009 р. їх було 597, то 
у 2010 р. – 709, у 2011 р. – 804. Отримати дані за 
2012–2014 рр. неможливо, оскільки у зв’язку зі всту-
пом в дію нового Кримінального процесуального 
кодексу України статистика щодо кількості поруше-
них та направлених до судів кримінальних прова-
джень не велася до кінця 2013 р. [11, с. 79–81]. Лише 
на початку 2014 р. ГСУ МВС України була опри-
люднена інформація про кількість порушених про-
ваджень, закритих тощо. Однак такого підрахунку 
і аналізу статистичних даних, які велися в системі 
ОВС, про стан злочинності в цілому та за окремими 
видами на даний час немає. В Єдиному державному 
реєстрі кримінальних проваджень фіксується лише 
проста математична сукупність порушених прова-
джень, а аналіз виявлених злочинів за видами здій-
снити неможливо. При цьому необхідно зазначити, 
що за статистичними даними Генеральної прокура-
тури України (далі – ГП України), кількість злочи-
нів, яка виявляється за рік у сфері службової діяль-
ності, коливається у межах 4 200–4 550 діянь, із яких 
частина кваліфікується у подальшому як злочини 
у сфері службової діяльності, а інші – як злочини, 
вчинені службовими особами, але в інших сферах 
(у сфері господарської діяльності, зовнішньоеконо-
мічної діяльності, у бюджетній сфері, у сфері опо-
даткування, торговельної діяльності тощо). Якщо ж 
виходити із класифікації злочинів, представленої в 

Особливій частині чинного Кримінального кодексу 
України, то можна побачити, що розподіл таких зло-
чинів можна здійснити лише за розділами кодексу.

Таким чином, лише 1/6 службових злочинів вчи-
няється у сфері службової управлінської діяльності, 
інші ж вчиняються в інших сферах (злочини проти 
власності, злочини у сфері господарської діяльності). 
Але єдиною ланкою, яка їх об’єднує, є категорія 
суб’єкта злочину – службова особа. Однак у статис-
тичних даних МВС України та ГП України злочини, 
вчинені у сфері митної діяльності та у сфері оподат-
кування, як 10 років тому, так і зараз обліковуються в 
розділі злочинів у сфері економіки (в науково-моно-
графічній літературі також їх називають злочинами 
економічної спрямованості).

Засуджується за вчинення злочинів економічної 
спрямованості незначна частина осіб. Так, у 2008 р. 
за вчинення злочинів проти власності засуджено 
687 осіб, у сфері господарської діяльності – 3 943, у 
сфері службової діяльності – 2 927 [12]. До 20 лис-
топада 2012 р. правоохоронними органами виявлено 
майже 9,7 тис. злочинів у сфері службової діяль-
ності, що на 40,5% менше, ніж в аналогічному пері-
оді минулого року; питома вага цих злочинів змен-
шилась і становила 2,2% (3,4% у попередньому році) 
від загальної кількості зареєстрованих злочинів. 
Із них кількість випадків зловживання владою або 
службовим становищем становила 1,8 тис., що на 
57,5% менше, ніж у минулому році. Виявлено майже 
2 тис. фактів одержання, давання та провокацій 
хабарів, що на 32,3% менше порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року [13].

Кількість службових злочинів серед самих право-
охоронців також має тенденцію до збільшення. Так, 
якщо за період 2005–2008 рр. їх питома вага в загальній 
кількості службових злочинів складала 0,3–0,5%, то за 
останні три роки їх кількість серед працівників митних 
органів склала 5–8% від загальної кількості службових 
злочинів по Україні. Незважаючи на те, що відсоток 
цього виду злочинів на митницях не дуже великий, 
цей показник характеризує саме правоохоронну сферу, 
і він є досить насторожуючим. Такий стан речей свід-
чить про наявність серйозних недоліків і прорахунків у 
здійсненні керівництва митними органами від найви-
щого рівня до нижніх ланок. Необхідно відзначити, що 
це загальна тенденція сучасного українського суспіль-
ства. В останні декілька років (2008–2013 рр., 8 міся-
ців 2014 р.) спостерігається негативна тенденція до 
збільшення кількості правопорушень та злочинів серед 
працівників усіх правоохоронних органів. І митниці 
ДФСУ, як ми бачимо, не є винятком.

Оскільки митні та податкові органи об’єднані в 
одному відомстві, знаходяться найближче до насе-
лення, забезпечення їх нормального функціонування 
є одним із головних завдань вітчизняного уряду. 
У зв’язку з цим питання недопущення порушень 
прав та свобод громадян і різного роду службових 
зловживань у службовій діяльності працівників мит-
ниць ДФСУ є одним із найбільш серйозних та склад-
них у сучасних умовах реформування системи опо-
даткування та законодавства у сфері правоохорони.
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Сучасні США є країною з відносно молодим насе-
ленням. Відповідно до статистичних даних уряду 
США у цій державі нараховується близько сімдесяти 
мільйонів американців у віці до 18 років, що стано-
вить чверть від загальної чисельності населення. У 
2012 році 2,3 мільйона підлітків були арештовані за 
різні правопорушення, що становить 17% від загаль-
ної кількості арештів злочинців. Відомо також, що 
заарештовані підлітки здійснили від 15 до 25 відсо-
тків усіх насильницьких злочинів, у тому числі 5% 
всіх вбивств і 14% грабунків. Загальновідомо також, 
що правопорушення, вчинені неповнолітніми амери-
канцями, найчастіше відбуваються в школах під час 
занять або після них [1].

Зрозуміло, що протягом всієї своєї історії амери-
канська держава мала здійснювати комплекс заходів, 
призначених для попередження правопорушень з 
боку неповнолітніх правопорушників або знаходити 
засоби покарання тих юнаків, які скоїли злочини. 
Зміст такого роду діяльності органів американської 
держави виступає як кримінально-правова політика 
стосовно неповнолітніх правопорушників.

Вітчизняна кримінально-правова наука досить 
ґрунтовно аналізує проблеми попередження під-
літкової злочинності та покарання тих неповно-
літніх громадян, які скоїли злочинні дії проти сус-
пільного і державного правопорядку. Проте лише у 
загальному вигляді українські вчені торкалися вка-
заної проблеми на прикладі США (В. Калашников, 
В. Малишко).

В американській науці проблеми боротьби з про-
явами злочинності з боку підлітків викликали вели-
кий інтерес з боку таких авторів, як Р. Велш, П. Бене-
кос, Д. Брукс, П. Волфілд, Д. Грано, Ф. Зімрінг, 

Дж. Кармайкл, С. Купе, Д. Таненхаус, Л. Фінлі. 
Актуальність осягнення їхніх поглядів на цю про-
блему очевидна, адже американській досвід охорони 
правопорядку від замахів на нього з боку неповно-
літніх правопорушників має допомагати у вирішенні 
подібних проблем кримінально-правової політики 
нашої держави.

Відповідно до кримінального права США злочин-
ність неповнолітніх – це сукупність злочинів у сус-
пільстві, скоєних особами у віці від 14 до 18 років. 
Злочинність підлітків є складовою частиною загаль-
ної злочинності, але вона має свої специфічні особли-
вості. Тому вчені США розглядають її як самостій-
ний об’єкт кримінологічного вивчення. Необхідність 
такого виділення обумовлюється особливостями 
соматичного, психічного і морального розвитку непо-
внолітніх, а також їх соціальною незрілістю. В юнаць-
кому віці в момент морального формування особис-
тості відбувається накопичення досвіду, в тому числі 
негативного, який може зовні не виявлятися або про-
явитися зі значним запізненням.

Неповнолітні, з одного боку, досягають вже 
достатньо високого рівня соціалізації (у них 
з’являються самостійність, наполегливість, вміння 
контролювати свою поведінку, володіти собою), з 
іншого – відбувається подальша соціалізація осо-
бистості, адже продовжується або завершується 
навчання в школі, відбувається з’ясування свого 
місця в суспільстві, накопичується досвід міжосо-
бистісних відносин. Для такого віку дуже характерні 
зайва категоричність суджень, запальність, неврівно-
важеність, нездатність оцінити ситуацію з урахуван-
ням усіх обставин тощо. Злочинності неповнолітніх 
властиві особлива жорстокість, зухвалість по відно-
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шенню до своїх жертв. Діють підлітки, як правило, 
у співучасті й керуються найчастіше корисливими, 
хуліганськими спонуканнями, бажанням підвищити 
свій авторитет серед однолітків, озлобленістю або 
почуттям помилкового товариства.

Особливою ознакою політики федеральної влади 
США щодо неповнолітніх правопорушників є те, 
що у ній певним чином відчуваються пережитки 
політики боротьби проти злочинності, притаманні 
колишній метрополії, Великобританії. Історично так 
склалося, що у Британській Америці до малолітніх 
злочинців ставилися так, як до дорослих криміналь-
ників [2, с. 161]. Покарання було наріжним камінням 
філософії загального права, яке передбачало, що діти 
у віці чотирнадцяти років були спроможні утворити 
злочинний умисел [3]. Тому неповнолітніх осіб аре-
штовували, тримали під вартою і судили як дорослих 
злочинців. Хоча діти отримували таке ж покарання, 
як і дорослі, їх позбавляли процедурних гарантій, 
що надавалися дорослим правопорушникам.

Відомо, що початкові спроби вирішувати осо-
бливим чином проблеми покарання неповнолітніх 
американців відбулися у ХIХ столітті [4, p. 10]. Цей 
вік бачив відкриття перших програм, орієнтованих 
на неповнолітніх. Так, американські учені А. Кріг-
берг і Дж. Остін встановили, що першою американ-
ською установою, яка опікувалася виправленням 
неповнолітніх правопорушників, слід вважати буди-
нок притулку, зведений 1825 року в місті Нью-Йорк 
[5, с. 1310–1311]. Першу спробу шкільної реформи 
з особливою увагою до виховання хлопчиків у дусі 
поваги до правопорядку було зроблено в 1848 році 
у виховному закладі Лиман містечка Вестборо, штат 
Массачусетс. Тоді адміністрація американських 
пенітенціарних закладів здійснювала пошуки нових 
методів виправлення ув’язненнях правопорушників. 
Ось чому особливу увагу було приділено пошукам 
різних варіантів прогресивної системи відбування 
покарання, в тому числі – створенню молодіжних 
реформаторіїв, тобто виправних закладів для під-
літків-правопорушників. Перший реформаторій 
був відкритий в місті Ельміра (штат Нью-Йорк) в 
1876 році. У ньому відбували покарання особи у віці 
від шістнадцяти років, яких слід було ізолювати від 
негативного впливу дорослих правопорушників.

Засобами виправного впливу в реформаторіях 
мали виступати праця, загальноосвітнє і професійне 
навчання, а також військова підготовка. Прогре-
сивна система в реформаторіях полягала в тому, що 
всі ув’язнені поділялися на три класи, перебування 
в кожному з яких пов’язувалося з різними умовами 
утримання. Залежно від поведінки засуджених осіб 
в період відбування покарання вони могли перебу-
вати у вищому класі з поліпшеними умовами утри-
мання або переводилися в нижчий клас, де умови 
утримання були гіршими [6, с. 173]. Сьогодні аме-
риканська держава майже офіційно виходить з того, 
що система реформаторіїв має бути зміненою. Вва-
жається доцільним значно скоротити кількість осіб, 
яких раніше ув’язнювали в різних виправних уста-
новах на кшталт реформаторіїв [7]. Там залишають 

лише невиправних молодих людей, а іншим намага-
ються замінити режим відбування судового вироку в 
домашній обстановці.

Відомо, що правову основу для виправлення 
неповнолітніх правопорушників складають норми-
правила ювенальної юстиції, яка набула суттєвого 
розвитку в розвинутих країнах Європи та Америки 
протягом ХІХ–ХХ століть. Інститут ювенальної 
юстиції мав вирішувати одну із найважливіших про-
блем суспільства – проблему захисту прав та інтер-
есів дітей шляхом створення особливого (спеціаль-
ного) порядку судочинства стосовно неповнолітніх 
[8]. Проте у США тільки в середині минулого сто-
ліття законодавці більшості штатів зважилися на 
прийняття ювенального законодавства, яке включає 
в себе профілактику підліткової злочинності та соці-
ально-психологічну реабілітацію неповнолітніх, що 
вчинили злочин [9, с. 333].

Завдяки реформаторському руху минулого сто-
ліття американська ювенальна юстиція була спря-
мована на відстоювання інтересів двох категорій 
дітей. Ними визнані діти-правопорушники та діти, 
які опинились у складній життєвій ситуації (сироти, 
підлітки, позбавлені батьківського піклування, без-
притульні, свідки та жертви злочинів тощо).

Науковий підхід до вироблення державної юве-
нальної політики США вперше запропонував Пре-
зидент Р. Ніксон. У роки його правління Америка 
переживала наслідки так званих чотирьох револю-
цій: расової революції, підйому молоді на боротьбу 
«проти цінностей батьків», опозиції проти двопар-
тійної політичної системи і зміщення політичного 
центру ваги зі сходу країни з його ліберальними 
цінностями на більш консервативні центр і захід. 
Однак високоорганізована американська держава 
не допустила «імпровізацій» супротивників «ста-
рого порядку» і запобігла будь-яким несподіванкам 
з їхнього боку. Тому була суттєво змінена державна 
кримінальна політика, особливо та, що стосувалася 
виховання молоді в дусі поклоніння заповіту «бать-
ків-засновників США». За справу довелося взятися 
міністерству юстиції, яке створило кілька національ-
них комісій для розробки відповідного внутрішньо-
політичного курсу [10, с. 296–297].

У 1970 році була створена Національна комісія 
боротьби зі зловживанням марихуаною та іншими 
наркотиками. Її висновки щодо докорінної зміни 
державної молодіжної політики звелися до такого 
положення: «Послідовна соціальна політика вима-
гає фундаментальної зміни соціальних відносин 
галузі протидії зловживанню наркотиками і готов-
ності стати на новий курс, оскільки попередні дії не 
увінчалися успіхом» [11, с 173]. Тоді ж цей держав-
ний орган розробив певні заходи з боротьби проти 
вживання наркотиків у школах Америки, серед яких 
було посилення кримінальної відповідальності за 
цей злочин [12, с. 229–230]. Однак вже у 1978 році 
було встановлено, що результати діяльності цієї 
комісії просто невтішні, адже так званий шкільний 
вандалізм щорічно обходився Америці у величезну 
на той час суму в 500 млн. доларів. Тоді відомий у 
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США учений Д. Вестморленд, президент Північно-
каролінської асоціації педагогів, порівняв вчителів з 
військовослужбовцями, які постійно перебувають на 
війні проти «обкурених» марихуаною учнів, і вису-
нув до уряду США вимогу ввести у школах тілесні 
покарання [13, с. 336, 343]. Проте ця точка зору не 
була підтримана правоохоронцями, учителями і 
соціальними робітниками, які виходили з того, що 
з усіх видів поведінкового контролю за учнями, 
схильними до кримінальних правопорушень, тілесні 
покарання майже є тими «вогнищами», які ще в 
більшому ступені роздмухують шкільний вандалізм 
[14, с. 242–244].

Поряд з державцями, які мали протидіяти розпо-
всюдженню наркотиків у молодіжному середовищі, 
працювала й Комісія з боротьби проти непристой-
ності та порнографії. Вона визнала ці явища вкрай 
небезпечними для американського правопорядку і 
розробила певні рекомендації щодо сумісної праці 
поліції та соціальних робітників в галузі протидії 
відповідній злочинній діяльності [15, с. 179–181). 
Однак пізніше, у 1986 році, міністерство юстиції 
мало визнати, що результати роботи вказаної комі-
сії є невтішними, оскільки виховання молоді в дусі 
поваги до підвалин правопорядку є більш складним 
процесом, ніж здійснення каральних заходів щодо 
неповнолітніх правопорушників [16].

Вважається, що цілі перших судів у справах 
неповнолітніх були схвальні, але багато істориків 
права критично ставиться до реалій тодішньої судо-
вої системи [17, с. 111]. Згодом стає очевидним, що 
неформальні процедури і майже неприборканий роз-
суд суддів у справах неповнолітніх не може служити 
основою для справедливого покарання злочинців-
підлітків. Проте лише у 1966 році Верховний суд 
США звернувся до перегляду законодавства про 
осудження неповнолітніх правопорушників. Він 
встановив межу, яка має розділити неповнолітніх і 
дорослих правопорушників.

Діяльність Верховного суду США у галузі пока-
рання неповнолітніх злочинців привернула увагу 
американського уряду, і в 1974 році Комісія пре-
зидента з проблем управління юстицією розпочала 
пошуки природних обмежень у галузі ув’язнення 
неповнолітніх. Проте лише за двадцять років резуль-
тати такої роботи бюрократів були розглянуті в аме-
риканському Сенаті, який ухвалив Постанову «Під-
літкова злочинність: розірвати відтворювання циклів 
насильства» [18]. Ці рекомендації були впроваджені 
до життя, і нині певні позитивні результати вдо-
сконалення державної кримінальної політики щодо 
неповнолітніх осіб відчуваються в тому, що законо-
давство про кримінальні злочини підлітків визнане 
лише підкатегорією законодавства щодо виховання 
неповнолітніх осіб у дусі поваги до засад американ-
ського правопорядку.

Нині вважається, що ювенальне кримінальне 
законодавство є низкою правових актів, відповідно 
до яких склад злочинної діяльності неповнолітніх 
осіб отримав інші оцінки, ніж ті, що характеризують 
дорослу злочинну діяльність. Тому є всі необхідні 

підстави для застосування специфічних засобів зако-
нодавчого впливу на неповнолітніх правопорушни-
ків, яких не розглядають як невиправних криміналь-
ників [19].

На відміну від досвіду засновників США, які 
не дуже опікувалися проблемами підлітків-право-
порушників, сучасна система правосуддя щодо 
неповнолітніх спрямована на реабілітацію, а не 
покарання. Неповнолітні можуть бути передані у 
дорослий суд, якщо суд у справах неповнолітніх 
відмовляється від реалізації своєї юрисдикції щодо 
такої особи. Сам тому федеральна роль у розвиненні 
інституту ювенальної юстиції очевидна, оскільки 
лише держава у США має достатні фінансові та інші 
можливості стосовно виправлення неповнолітніх 
правопорушників. Нині юстиція США діє на підставі 
Закону «Про підліткову злочинність та профілактику 
боротьби проти неї», який був прийнятий Конгресом 
у 1968 році. За чотири роки після того цей закон був 
певним чином переглянутий та знов введений до дії 
під іншою назвою – «Закон про запобігання право-
порушень серед неповнолітніх». Ця назва більше 
відповідала змісту цього акта, відповідно до якого 
місцевим громадам надається державна допомога 
задля забезпечення профілактичних послуг, потріб-
них підліткам [20].

Федеральний закон 1972 року визначає особли-
вості підліткової злочинності і встановлює правила, 
за якими мають здійснюватися судові процедури і 
покарання злочинно налаштованої молоді. Зрозу-
міло, що творці цього закону не могли не звернути 
увагу на те, що слід зайнятися проблемами поперед-
ження злочинів в підлітковому середовищі. Саме 
тому він привертає увагу в різних цивілізованих 
країнах світу, які звертаються до засвоєння аме-
риканського досвіду вирішення проблем підлітко-
вої злочинності. Цей закон є важливим і для нашої 
кримінально-правової політики, адже в даний час 
в Україні широко обговорюються проблеми розви-
тку ювенальної юстиції. Однак слід мати на увазі, 
що насправді власне ювенальна юстиція – це тільки 
вершина айсберга. На це було вказано 1980 року в 
«Стандартах для діяльності адміністрації, яка займа-
ється питаннями правосуддя у справах неповно-
літніх», оприлюднених урядовцями Міністерства 
юстиції США. Саме тоді виявилося, що ювенальна 
юстиція породила цілий комплекс неюридичних 
органів, які покликані її обслуговувати. Ці органи 
втілюють допоміжні функції стосовно правосуддя 
у справах неповнолітніх, але активно намагаються 
витісняти суд як орган правосуддя [21].

У наш час американські вчені звертають увагу на 
те, що ювенальна юстиція є небезпечною у ракурсі 
боротьби проти підліткової злочинності. Вони зазна-
чають, що ювенальні суди діють закрито і дуже 
швидко приймають рішення, не підкоряючись загаль-
ній системі юстиції [22]. До того ж, існує практика 
повного скасування покарань неповнолітніх навіть 
за кримінальні злочини, що автоматично унемож-
ливлює спроби впоратися з дитячою злочинністю. 
В результаті ж встановлено, що ювенальна юстиція 
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не привела до зменшення дитячої злочинності, адже 
права дітей розуміються в спотвореному вигляді, в 
тому сенсі, що дітям дозволено все. Нарешті, дослід-
ники ювенальної юстиції встановили, що в амери-
канському підлітковому середовищі перші кроки до 
участі в злочинності дорослих були зроблені під час 
навчання у школі. На це прямо звертає увагу фахі-
вець з означеної проблеми Л. Фінлі. Вона довела це 
багатьма юридичними фактами, що увійшли до відо-
мого у США дослідження «Довідник зі шкільної зло-
чинності» (2014 рік) [23].

Однією з найважливіших причин підліткової зло-
чинності органи ювенальної юстиції США вважа-
ють те, що вона виникає у тих родинах, де батьки не 
тільки не займаються вихованням дітей в позитив-
ному дусі, але й затягують своїх нащадків до злочин-
ного середовища. Тому наприкінці 2012 року Цільова 
група ювенальної юстиції, створена Генеральним 
прокурором Е. Холдером, здійснила загальну допо-
відь щодо захисту інтересів дітей, чиї конституційні 
права були порушені. Протягом чотирьох слухань в 
містах Балтімор, Альбукерк, Майямі та Детройт з 
листопаду 2011 року по квітень 2012 року Цільова 
група, до якої увійшло тринадцять провідних педа-
гогів, правознавців і лікарів, обговорювала про-
блеми виявлення дітей, які є жертвами або свідками 
насильства, і надання їм психологічної підтримки.

У ході слухань було вироблено п’ятдесят шість 
рекомендацій, загальне спрямування яких сформу-
льовано таким чином: «Ми повинні мобілізувати 
ресурси на національному та місцевому рівнях в 
підтримку вчителів, медичних працівників, співро-
бітників поліції, працівників ювенальної юстиції та 
інших, які працюють з дітьми та їх сім’ями. Наші 
рекомендації забезпечують шлях для ефективного 
здійснення політики, практики і процедур, спрямо-
ваних на те, щоб тримати дітей в безпеці від насиль-
ства» [24]. Слід зазначити, що міністерство юстиції 
США і нині часто звертається до вирішення проблем 
покарання неповнолітніх правопорушників на під-
ставі історичного досвіду засновників незалежної 
американської держави.

Незважаючи на рекомендації вищеназваної комі-
сії, відомі соціологи підліткової злочинності Дж. 
Кармайкл і Г. Бургос вважають, що система боротьби 
проти правопорушень з боку неповнолітніх осіб, 
яка здійснюється відповідно до загальнодержавного 
курсу вдосконалення правової політики, має суто 
каральне спрямування. Особливо непокоїть та обста-
вина, що виправлення неповнолітніх правопорушни-
ків зумовлює расистський підхід до ув’язненої молоді, 
адже афроамериканці у в’язницях гнобляться значно 
частіше, ніж білі в’язні. До того ж, Дж. Кармайкл і 
Г. Бургос за результатами своїх досліджень зробили 
ґрунтовні висновки про те, що неповнолітні злочинці 
афроамериканського походження мають більші шанси 
потрапити до тюрми на довічне ув’язнення, ніж білі 
підлітки [25, с. 628–629].

Президент Б. Обама першим серед очільників 
американської держави виказав власне розуміння 
проблеми покарання молоді засобами кримінального 

правосуддя. Це було зроблено ним 16 липня 2015 року 
під час відвідання федеральної виправної установи 
для в’язнів-чоловіків в місті Ель Рено. Б. Обама звер-
нув увагу на те, що серед ув’язнених багато моло-
дих людей і зазначив: «Ці молоді люди, які вчинили 
помилки, не дуже відрізняються від тих, що здійсню-
вав і я, так само як і від помилок, які зробили багато 
молодих людей. Різниця в тому, що у них не було, так 
би мовити, підтримуючих структур, не було другого 
шансу, не було ресурсів, які дозволили б їм пережити 
ці помилки». Президент також підкреслив, що подво-
єння кількості ув’язнених в США, порівняно з 80-ми 
роками минулого століття, пояснюється винесенням 
занадто суворих вироків, і це потребує гуманізації 
пенітенціарної системи для молоді.

За словами Б. Обами, масове взяття молодих пра-
вопорушників під варту – не найрозумніший спосіб 
боротьби зі злочинністю. Він нагадав, що в’язниці в 
США обходяться платникам податків в 80 мільярдів 
доларів щорічно і закликав Конгрес прийняти зако-
нопроект про реформу пенітенціарної системи, спря-
мовану на пом’якшення покарання для неповноліт-
ніх злочинців, які здійснили не стільки кримінальні 
злочини, скільки адміністративні правопорушення. 
Водночас президент підкреслив, що особи, винні в 
злочинах насильницького характеру, повинні зали-
шатися за гратами в ім’я безпеки американського 
суспільства [26].

Як професійний юрист Б. Обама розуміє, що 
реформування пенітенціарної системи є невідклад-
ною потребою [27]. Проте буремний натиск у вирі-
шенні цього питання є недоцільним [28, с. 5–6].

Взагалі слід завжди пам’ятати, що федеральний 
державний устрій США надто суттєво і різноманітно 
впливає на практичні заходи правоохоронців різних 
американських штатів до боротьби проти підліткової 
злочинності. Особливо кричущою є проблема усунення 
відмінностей між законом і місцевою практикою пока-
рання молоди за не надто тяжкі правопорушення, яка 
спостерігається у корінного населення, яке утворило 
560 племінних громад, що мешкають в резерваціях 
[29, с. 393]. Слід сказати, що з моменту виникнення 
американської держави щодо корінного населення діє 
так звана індіанська політика. Її складовою частиною 
є кримінально-правова політика федерального уряду і 
урядів окремих американських штатів щодо молодих 
аборигенів, які проживають у резерваціях. Саме тому 
у жебрацькому середовищі індіанців, що мешкають в 
резерваціях, підлітки здійснюють різноманітні кримі-
нальні злочини [30; 31; 32; 33].

Незалежно від політичних уподобань, ліберальні 
та консервативні політики федерального рівня пози-
тивно сприйняли висловлення Б. Обами і оголо-
сили про необхідність скасувати спеціальні суди 
для неповнолітніх правопорушників. Вони виходять 
з того, що такі судові органи занадто суворо став-
ляться до підлітків, особливо афроамериканського 
походження. З цього приводу британський кримі-
нолог Р. Бенекос, автор дослідження «Протиріччя 
ювенальної юстиції та делінквентності», пише, що у 
США система правосуддя щодо неповнолітніх схожа 
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на правосуддя, яке застосовують для осудження 
дорослих злочинців. За таких умов до переліку під-
літкових правопорушень кримінального характеру 
віднесені протизаконні вчинки адміністративного 
характеру. Як приклади він згадує порушення пра-
вил дорожнього руху, дрібне хуліганство, розпи-
вання спиртних напоїв у заборонених місцях (стаді-
они, вулиці, сквери, парки, громадський транспорт), 
розповсюдження порнографічних матеріалів тощо 
[34, с. 101].

Зрозуміло, що державна бюрократична машина 
працює у США так само повільно, як і в багатьох 
інших країнах світу. Тому поки що не відчуваються 
дійсно позитивні наслідки діяльності створеного 
генеральним прокурором Е. Холдером Управління 
юстиції щодо реалізації прийнятої 2012 року «Про-
грами правосуддя стосовно неповнолітніх та профі-

лактики правопорушень за підтримки медичних цен-
трів з контролю і профілактики захворювань» [35]. 
Однак американські правоохоронці мають продо-
вжувати заходи з реалізації державної кримінальної 
політики, які мають не стільки каральний, скільки 
виховний характер. Основною метою їхньої діяль-
ності визнано курс на «підрив соціальної основи 
утворення молодіжних банд і допомогу підліткам, 
які мають закінчити середню школу і стати успіш-
ними членами громади» [36, с. 433].

Як бачимо, століття боротьби правоохоронних 
органів США проти проявів злочинності з боку 
неповнолітніх злочинців продемонстрували, що 
досягнення цієї мети можливе лише за тієї умови, 
що буде здійснюватися така кримінально-правова 
політика держави, яка спирається на досягнення 
науки і практики.

© В. М. Плетенець, 2016
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Методика розслідування хуліганства має певну 
систему, важливим елементом якої є криміналіс-
тична характеристика злочину. Дослідження зазна-
ченої наукової категорії може забезпечити усунення 
причин та умов вчинення кримінальних правопору-
шень, їх можливих проявів у схожих умовах тощо. 
Відомості, що її складають, дають змогу виділити 
ті напрями, які необхідні для організації найбільш 
продуктивного збирання та дослідження доказової 
інформації. А це, в свою чергу, сприяє швидкому та 
ефективному розслідуванню суспільно небезпечних 
діянь досліджуваної категорії.

Впродовж минулих десятиліть у розробку кри-
міналістичної характеристики злочинів значний 
внесок зробили такі відомі вчені-криміналісти, як 
В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, Л.Г. Відо-
нов, І.О. Возгрін, В.К. Гавло, І.Ф. Герасимов, 
В.Ф. Єрмолович, О.Н. Колесниченко, В.О. Коно-
валова, С.П. Митричев, В.О. Образцов, І.Ф. Панте-
лєєв, М.В. Салтевський, М.О. Селіванов, Л.О. Сер-
геєв, В.Г. Танасевич, О.Г. Філіпов, В.Ю. Шепітько, 
В.І. Шиканов, М.П. Яблоков. А криміналіс-
тичну характеристику хуліганства досліджували 
Ю.А. Віленський, В.П. Власов, В.І. Захаревський, 
А.О. Крикунов, О.І. Овчаренко та інші. Наше ж 
дослідження є комплексним підходом до визначення 
поняття та елементів криміналістичної характе-
ристики хуліганства через призму вивчення різних 
думок науковців та емпіричного матеріалу відпо-
відно до потреб сьогодення.

Метою статті є дослідження сутності та системи 
криміналістичної характеристики хуліганства.

Поняття криміналістичної характеристики як 
елемента криміналістичної методики, кількість, 

зміст та значення її елементів на сьогодні залиша-
ються невизначеними та суперечливими. Напри-
клад, В.П. Бахін та Б.Є Лук’янчиков, широко про-
аналізувавши погляди вчених на зазначене питання, 
визначили, що більшість авторів криміналістичну 
характеристику визначають як:

– інформаційну модель типових ознак певного 
виду (групи) злочинів;

– вірогідну модель події;
– систему даних (відомостей) про злочин, які 

допомагають розкриттю та розслідуванню;
– систему узагальнених фактичних даних, зна-

ння яких необхідне для організації розслідування 
злочинів;

– систему особливостей виду злочинів, які 
мають значення для розслідування;

– систему опису криміналістично значущих 
ознак злочинів з метою забезпечення їх розсліду-
вання та запобігання;

– склад події цього виду злочину, який вказує на 
його стійкі ознаки, що проявляються зовні як визна-
чена за змістом, чітко вибудована система матеріаль-
них та інтелектуальних слідів тощо [1 , с. 39].

Хотілося б навести більш широкі визначення 
цього поняття, що надані деякими науковцями. Так, 
Л.Я. Драпкін пише: «Криміналістична характерис-
тика злочинів – це наукова категорія, в якій з достат-
нім ступенем конкретності описано типові ознаки та 
властивості події, обстановки, способу та механізму 
вчинення суспільно небезпечних діянь певної класи-
фікаційної групи, процесу виникнення та локаліза-
ції доказів, типових ознак особистості та поведінки 
винних, потерпілих, а також стійкі особливості 
інших об’єктів посягань» [4, с. 17].
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А В.Д. Берназ відстоює важливість розробки 
криміналістичної характеристики, але вказує на те, 
що без дослідження матеріалів кримінальних прова-
джень неможливо надати узагальнені відомості пев-
ної групи кримінальних правопорушень. Саме тому 
він зазначає, що «це основана на державних статис-
тичних даних науково-обґрунтована система уза-
гальненої інформації та їх джерел про обставини, які 
були доказані, та інші, які мали значення для попе-
редження, виявлення, розслідування та судового роз-
гляду досліджуваних злочинів зазначеної категорії» 
[2, с. 17].

Розглядаючи криміналістичну характеристику 
хуліганства, потрібно зазначити, що це кримінально 
каране діяння закріплено в законодавстві багатьох 
країнах світу. Наприклад, в ст. 221 Кримінального 
кодексу Азербайджану хуліганство визначено як 
«умисні дії, що грубо порушують громадський поря-
док, виказують неповагу до суспільства, супрово-
джуються застосуванням насильства до громадян 
або погрозою його застосування, або знищенням чи 
пошкодженням чужого майна» [13]. А вже в § 267 
Кримінального кодексу Данії закріплюється поло-
ження про те, що «будь-яка особа, яка посягає на 
честь іншої образливими словами чи поведінкою або 
висловлює, поширює неаргументовані відомості про 
дії, які, ймовірно, можуть принизити її чи викликати 
зневагу з боку інших громадян, караються штрафом 
чи звичайним узяттям під варту» [14]. Вітчизняні 
законодавці у ст. 296 Кримінального кодексу Укра-
їни (далі – КК України) визначили хуліганство як 
«грубе порушення громадського порядку з мотивів 
явної неповаги до суспільства, що супроводжується 
особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом» [8].

Визначивши це діяння в контексті законодавства, 
одразу слід зауважити, що криміналістична характе-
ристика хуліганства не повинна випливати з загаль-
ного поняття злочину. Вона мусить об’єднувати в 
собі вивчення та узагальнення матеріалів про зло-
чини, що кваліфікувались за ст. 296 КК України. 
Крім того, в ній мають міститись типові криміналіс-
тичні особливості цієї групи суспільно небезпечних 
діянь, учинених упродовж якогось періоду в межах 
певного регіону чи в цілому по Україні. Тобто вона 
повинна бути продуктом наукового аналізу, що спи-
рається на узагальнення значного емпіричного мате-
ріалу з відповідною репрезентативністю.

Слід мати на увазі, що значення криміналістичної 
характеристики злочинів можна розділити на прак-
тичне й теоретичне. Для працівників Національ-
ної поліції України, які безпосередньо займаються 
розслідуванням хуліганства, найбільш важливим є 
практичне застосування того чи іншого засобу, що 
допоможе в процесі викриття винних.

Також потрібно зауважити, що досліджувана 
категорія є динамічною системою. Іншими словами, 
вона може змінюватись залежно від конкретних умов 
дійсності. Проте її використання може мати різні 
напрями у діяльності працівників правоохоронних 
органів. Наприклад, за ознаками способу, місця та 
часу вчинення хуліганства може бути висунута вер-

сія щодо особи злочинця і, навпаки, при затриманні 
хулігана та наявності даних щодо обставин правопо-
рушення будується версія про вчинення цією особою 
інших, нерозкритих суспільно небезпечних діянь.

Підсумовуючи, зазначимо, що криміналістичну 
характеристику хуліганства можна визначити як 
систему відомостей про криміналістично значущі 
ознаки хуліганства, яка відображає закономірні 
зв’язки між ними і слугує побудові та перевірці слід-
чих версій для вирішення основних завдань розслі-
дування.

По мірі змін способів і засобів злочинної діяль-
ності трансформується і конкретна система кримі-
налістичної характеристики окремого виду кримі-
нальних правопорушень. Тому варто погодитися з 
думкою В.П. Бахіна та Б.Є Лук’янчикова, які наголо-
шують на тому, що питання щодо якісного та кіль-
кісного складу елементів криміналістичної характе-
ристики злочинів є одним з найбільш дискусійних у 
теорії криміналістики [1, с. 41].

На підставі аналізу систем криміналістичних 
характеристик М.В. Салтевський дійшов висновку, 
що «вони різняться як за кількістю, так і за змістом 
елементів. А більшість авторів виділяють елементи, 
які можна звести до чотирьох основних: предмет 
безпосереднього замаху; спосіб учинення злочину 
в його широкому розумінні; типова обстановка – 
«слідова картина» в її широкій інтерпретації; особа 
злочинця» [11, с. 419]. З цим твердженням варто 
погодитися, однак слід зауважити, що відповідно 
до конкретної групи суспільно небезпечних діянь 
система їх криміналістичної характеристики може 
видозмінюватись й мати інші характерні елементи.

Як зазначає А.В. Іщенко, до системи криміна-
лістичної характеристики злочинів традиційно від-
носять слідову картину, спосіб учинення злочину, 
предмет злочинного посягання, дані щодо особи зло-
чинця та особи потерпілого [6, с. 181]. У свою чергу, 
В.М. Шевчук стверджує, що «є доцільним дослі-
джувати шість основних елементів характеристики 
злочину: а) предмет посягання; б) спосіб злочину; в) 
типові сліди злочину; г) обстановка вчинення зло-
чину; д) особа злочинця; є) особа жертви» [15, с. 65].

У свою чергу, В.С. Кузьмічов та Г.І. Прокопенко 
до неї відносять предмет безпосереднього злочинного 
посягання (найрізноманітніші об’єкти органічного та 
неорганічного походження); спосіб вчинення злочинів 
в його широкому розумінні (обставини приготування, 
вчинення і приховування злочину, образ дії суб’єкта, 
що використовується для досягнення поставленої 
мети); типову «слідову картину» злочину в її широ-
кій інтерпретації (сукупність джерел матеріальних та 
ідеальних відображень у навколишній матеріальній 
обстановці вчиненого злочину); особу злочинця (опис 
людини як соціально-біологічної системи, власти-
вості та ознаки якої відображаються у матеріальному 
середовищі); особу потерпілого (для окремих видів чи 
груп злочинів необхідні демографічні дані, відомості 
про спосіб життя, риси характеру, звички, зв’язки і 
стосунки, ознаки віктимності тощо) [9, с. 253]. Отже, 
елементи цієї категорії є досить різноманітними. 
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Надати їх вичерпний перелік практично неможливо, 
адже він постійно змінюється.

В той же час відповідні елементи криміналістич-
ної характеристики повинні утворювати єдину струк-
туру. Тобто її практичне призначення виявляється 
насамперед у використанні інформаційного компо-
нента, коли працівник поліції порівнює узагальнену 
модель певного виду злочину з криміналістично зна-
чущими ознаками, що мають місце в конкретному 
випадку виявлення та розслідування кримінально 
караного діяння. З урахуванням викладеного роз-
глянемо елементи криміналістичної характеристики 
хуліганства.

До основних елементів криміналістичної 
характеристики досліджуваного правопорушення 
М.В. Салтевський відносив безпосередній пред-
мет злочинного посягання, типову «слідову кар-
тину», спосіб вчинення злочину та особу злочинця 
[12, с. 16]. У свою чергу, В.І. Захаревський вказану 
категорію розумів як сукупність таких елементів: 
вихідна інформація про злочин, дані про способи 
його вчинення та приховування, відомості про зна-
ряддя та засоби, що використовували злочинці; дані 
про обстановку, час, місце вчинення хуліганства; 
відомості про сліди хуліганських дій, їхні наслідки; 
характеристика особи злочинця; мотиви й цілі хулі-
ганства; типологія потерпілого та його віктимні риси; 
характеристика та структура хуліганських груп, осо-
бливості злочинних проявів з їх боку [5, с. 13].

М.І. Бушкевич до елементів криміналістичної 
характеристики хуліганства відносив предмет зло-
чинного посягання, обставини вчинення хуліганства, 
матеріальні та ідеальні сліди злочину, мотиви хулі-
ганства, способи його вчинення, дані про злочинну 
групу [3, с. 9]. А на думку О.І. Овчаренко, цю сис-
тему складають такі елементи: місце, час та спосіб 
вчинення хуліганства; типові слідчі ситуації; типові 
сліди злочину та ймовірні місця їх знаходження; 
відомості про особу потерпілого та особу обвинува-
ченого [10, с. 28]. Тепер проаналізуємо ці елементи 
та визначимо систему криміналістичної характерис-
тики хуліганства.

Усі вищезазначені автори одним із елементів 
криміналістичної характеристики хуліганства визна-
чають спосіб вчинення злочину. Ми в цьому з ними 
погоджуємося, адже цей елемент характеризує 
діяльність особи злочинця до, під час та після вчи-
нення кримінального правопорушення. За результа-
тами вивчення кримінальних проваджень нами вста-
новлено, що спосіб вчинення хуліганства має місце у 
100% випадків.

Деякі автори, крім способу вчинення злочину, як 
окремий елемент виділяють спосіб приховування. 
Таке різночитання, на нашу думку, виникає тому, що 
одні автори розглядають спосіб вчинення злочину як 
єдність дій з підготовки, вчинення та приховування 
злочину, інші ж визнають самостійність цих елемен-
тів діяльності злочинця. Недоцільним також, на наш 
погляд, є відокремлення від способу вчинення відо-
мостей про знаряддя та засоби, що використовували 
правопорушники.

Наступним елементом, що є обов’язковим у кри-
міналістичній характеристиці хуліганства, є обста-
новка вчинення злочину. Вона включає в себе час, 
місце, обставини вчинення хуліганства, тому виді-
ляти їх в окремі елементи немає потреби. Завдяки 
дослідженню обстановки вчинення суспільно небез-
печних дій можна висувати версії про особу зло-
чинця тощо.

«Слідова картина» хуліганства, хоча й має різні 
назви у вищенаведених системах, але свого змісту 
від цього не змінює. Вчинення досліджуваного 
кримінального правопорушення характеризується 
здебільшого спонтанністю дій злочинця. Внаслідок 
цього на місці вчинення злочину залишається велика 
кількість слідів, які у своїй сукупності і складають 
зазначене поняття.

Деякі науковці як елемент криміналістичної 
характеристики хуліганства визначали предмет зло-
чинного посягання. У кримінально-правовому зна-
ченні цього елемента в досліджуваному злочині не 
буде. Ми повністю поділяємо позицію М.Й. Коржан-
ського, який злочин, передбачений ст. 296 КК Укра-
їни, відніс до безпредметних [7, с. 123–125]. Однак 
у криміналістичному значенні предмет має місце, 
адже під час вчинення цього суспільно-небезпеч-
ного діяння здебільшого має місце взаємодія особи 
з матеріальними об’єктами.

Ще одним елементом, що має місце в усіх наве-
дених системах, є відомості про особу потерпі-
лого. На необхідність цього елементу вказує велика 
віктимність досліджуваного суспільно небезпечного 
діяння. Адже в ряді випадків дії або певні особли-
вості потерпілого є причиною відповідних дій з 
боку особи злочинця. Дослідження цього елемента, 
в свою чергу, надасть змогу здійснювати деякі про-
філактичні заходи.

Останнім елементом криміналістичної характе-
ристики хуліганства, на наш погляд, є відомості про 
особу злочинця. У необхідності та наявності цього 
елемента в криміналістичній характеристиці хуліган-
ства немає сумнівів, адже характеристика особи хулі-
гана надає можливість висувати відповідні версії при 
розслідуванні правопорушення, здійснювати певні 
профілактичні заходи. Одразу зауважимо, що скла-
довою цього елемента криміналістичної характерис-
тики, на нашу думку, є його мотиви та мета. Тому у 
виділенні їх в окремий елемент, як пропонують деякі 
автори, не має сенсу. Дослідження груп хуліганів 
також є частиною вивчення особи злочинця, тому їх 
виокремлення в цьому випадку непотрібне.

Погоджуючись з існуванням окремих елемен-
тів криміналістичної характеристики хуліганства, 
необхідно висловити й заперечення щодо деяких з 
них. Вони, на наш погляд, не можуть бути включені 
до її системи. Так, типові слідчі ситуації, на нашу 
думку, не можуть бути елементом криміналістичної 
характеристики хуліганства. Адже вони не несуть 
окремого інформаційного навантаження, а є певною 
сукупністю елементів, відповідно до яких здійсню-
ються слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшу-
кові заходи.
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Визначена В.І. Захаревським вихідна інформа-
ція про хуліганство [5, с. 13], на наш погляд, не 
є елементом криміналістичної характеристики. 
Це пояснюється тим, що кожен із перелічених 
елементів може бути нею і навпаки. Тобто її виді-
лення в окрему складову не має ніякого практич-
ного значення.

На підставі вивчення теоретичної бази та кримі-
нальних проваджень, опитування працівників орга-
нів внутрішніх справ можна дійти таких висновків:

1) відомості, що складають зміст криміналістич-
ної характеристики хуліганства, становлять собою 
систематизовані криміналістичні дані, що належать 
до цього злочину;

2) криміналістичну характеристику хуліганства 
можна визначити як систему відомостей про кримі-
налістично значущі ознаки хуліганства, яка відобра-
жає закономірні зв’язки між ними і слугує побудові 

та перевірці слідчих версій для вирішення основних 
завдань розслідування;

3) систему елементів криміналістичної характе-
ристики хуліганства складають способи вчинення 
хуліганства, предмет злочинної діяльності, обста-
новка вчинення хуліганських дій, «слідова картина» 
вчинення хуліганства, особа потерпілого, особа зло-
чинця (хулігана).

Також слід зазначити, що дані криміналістичної 
характеристики можуть лише вказувати на ймовір-
ність наявності шуканих ознак у конкретному прояві 
хуліганства. Проаналізувавши особливості конкрет-
ного діяння та зіставивши встановлені дані про нього 
з даними криміналістичної характеристики, можна 
висунути відповідні слідчі версії. Тому питання роз-
гляду елементів криміналістичної характеристики 
хуліганства є актуальним і потребує подальшої роз-
робки.
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Стаття присвячена комплексній кримінологічній характеристиці кіберзлочинності та проблемам запобігання їй органами 
внутрішніх справ і Національною поліцією України. У роботі визначено поняття кіберзлочинності та надано класифікацію 
кіберзлочинів. Охарактеризований сучасний стан кіберзлочинності в Україні: встановлені її рівень, динаміка, величина та 
фактори латентності, структура, географія. Надана характеристика особистості кіберзлочинця. Виявлені, описані та проана-
лізовані соціально-демографічні, кримінально-правові та морально-психологічні риси осіб, засуджених за вчинення кіберзло-
чинів. Встановлені та проаналізовані основні політико-правові, соціально-економічні, організаційно-управлінські та культур-
но-психологічні фактори кіберзлочинності.
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Статья посвящена комплексной криминологической характеристике киберпреступности и проблемам предупрежде-
ния ее органами внутренних дел и Национальной полицией Украины. В работе определено понятие киберпреступности и 
предоставлена классификация киберпреступлений. Охарактеризован современный уровень киберпреступности в Украине: 
установлены ее уровень, динамика, величина и факторы латентности, структура, география. Предоставлена характеристика 
личности киберпреступника. Выяснены, описаны и проанализированы социально-демографические, криминально-правовые 
и морально-психологические черты лиц, осужденных за совершение киберпреступлений. Установлены и проанализированы 
основные политико-правовые, социально-экономические, организационно-управленческие и культурно-психологические 
факторы киберпреступности.
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The article is devoted complex criminological characteristics of cybercrime and the problems preventing it by Interior and 
National Police of Ukraine. The paper defines the notion of cyber crime and cyber given classification. Described the current state 
of cybercrime in Ukraine set the level, dynamics, size and latency factors, structure, geography. The characteristic personality cyber 
criminal. Identified, described and analyzed socio-demographic, criminal and moral-psychological characteristics of persons convicted 
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psychological factors cybercrime.
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Метою дослідження є формування комплексної 
кримінологічної характеристики кіберзлочинності 
та вироблення на цій основі науково обґрунтованих 
рекомендацій щодо запобігання цим злочинам ОВС 
та Національною поліцією. Для досягнення постав-
леної мети необхідно вирішити такі задачі: визна-
чити поняття кіберзлочинності, з’ясувати її феномен 
та прояви; здійснити кримінологічну класифікацію 
кіберзлочинів; охарактеризувати сучасний стан 
кіберзлочинності в Україні через опис і пояснення 
її кількісних та якісних кримінологічних показників; 
надати характеристику особистості кіберзлочинця, 
визначити її специфічні риси; дослідити особливості 
детермінації кіберзлочинності; охарактеризувати 
правові засади запобігання кіберзлочинності ОВС і 
Національною поліцією; визначити та описати сис-
тему заходів запобігання кіберзлочинності ОВС і 
Національною поліцією, виробити пропозиції щодо 
її удосконалення; дослідити засади та прикладні 
аспекти взаємодії ОВС і Національної поліції з 
іншими суб’єктами запобігання кіберзлочинності та 

запропонувати на цій підставі шляхи її оптимізації. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері 
забезпечення кібернетичної складової криміноло-
гічної безпеки України. Предметом дослідження є 
кіберзлочинність, а саме її кримінологічна характе-
ристика та запобігання органами внутрішніх справ.

Кінець ХХ століття ознаменувався стрімким 
розвитком інформаційних технологій, що почали 
впроваджуватися в усі сфери життєдіяльності 
людей. Використання сучасних персональних 
комп’ютерів, інформаційно-обчислюваних мереж 
і комп’ютеризованих комунікаційних мереж забез-
печило кожній особі можливості доступу до інфор-
мації, що зберігається у відповідних банках даних 
незалежно від доби і місцезнаходження абонента. 
Окрім переваг, комп’ютеризація має ряд негативних 
наслідків, серед яких є поява якісно нового виду зло-
чинності – кіберзлочинності. Наслідки цієї злочин-
ності зачіпають не тільки інтереси окремих осіб, що 
стали жертвами, але й компанії, організації, уряди і 
суспільство в цілому. Кіберзлочини найчастіше став-
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лять під загрозу життєво важливу інфраструктуру, 
яка в багатьох країнах не контролюється публічним 
сектором, і такі злочини можуть вчиняти дестабілі-
зуючий вплив на всі верстви суспільства.

Під кіберзлочинністю слід розуміти сукупність 
злочинів, що вчиняються у віртуальному просторі 
за допомогою комп’ютерних систем або шляхом 
використання комп’ютерних мереж та інших засо-
бів доступу до віртуального простору, в межах 
комп’ютерних мереж, а також проти комп’ютерних 
систем, комп’ютерних мереж і комп’ютерних даних.

Поняття «кіберзлочинність» часто вживається 
поряд з поняттями «комп’ютерна злочинність», 
«злочинність у сфері високих (інформаційних) тех-
нологій», «високотехнологічна злочинність». Кримі-
нальний кодекс України оперує терміном «злочини 
у сфері використання електронно-обчислюваних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 
і мереж електрозв’язку». Серед вищезазначених 
термінів поняття «кіберзлочинність» є найширшим 
поняттям та охоплює найбільше коло злочинних 
посягань у віртуальному середовищі, а також його 
використання передбачає міжнародне законодав-
ство. Так, Рада Європи в листопаді 2001 року при-
йняла Конвенцію про кіберзлочинність. Тому вва-
жаємо обґрунтованим вживання саме цього терміна 
для кримінологічного дослідження цього різновиду 
злочинності.

Можемо виділити такі ознаки кіберзлочинності.
Ці злочини вчиняються у віртуальному просторі 

або в межах комп’ютерних мереж. Віртуальний про-
стір – це модульований за допомогою комп’ютера 
інформаційний простір, в якому містяться дані про 
осіб, факти, явища, процеси, представлені в матема-
тичному, символьному чи іншому вигляді. Ці відо-
мості знаходяться в процесі руху по локальних і 
глобальних комп’ютерних мережах, зберігаються в 
пам’яті будь-якого фізичного або віртуального при-
строю, спеціально призначених для їх зберігання, 
переробки та передачі (В.А.Голубєв).

Кіберзлочини вчиняються за допомогою 
комп’ютерних систем або шляхом використання 
комп’ютерних мереж та інших засобів доступу до 
віртуального простору, а також проти комп’ютерних 
систем, комп’ютерних мереж і комп’ютерних даних. 
Таким чином, електронно-обчислювана техніка 
може виступати як засобом вчинення злочину, так і 
предметом злочину.

На сьогодні найбільш розповсюдженою є кла-
сифікація кіберзлочинів на дві групи: агресивні та 
неагресивні. До першою групи належать кібертеро-
ризм, погроза фізичної розправи (наприклад, пере-
дана через електронну пошту), кіберпереслідування, 
кіберсталкінг (протиправне сексуальне домагання та 
переслідування іншої особи через Інтернет), дитяча 
порнографія (створення порнографічних матеріа-
лів, виготовлених із зображенням дітей, розповсю-
дження цих матеріалів, отримання доступу до них). 
Друга група включає кіберкрадіжку, кіберванда-
лізм, кібершахрайство, кібершпигунство, розповсю-
дження спаму та вірусних програм.

Переходячи до кримінологічної характеристики 
кіберзлочинності, слід зазначити, що більшість 
виявлених злочинів, що вчиняються з використан-
ням комп’ютерних технологій, розпорошені у звіт-
ності різних підрозділів правоохоронних органів 
серед показників економічної та інших видів зло-
чинності. Через таку недосконалість статистичної 
звітності неможливо провести комплексну характе-
ристику кіберзлочинності. У зв’язку з цим проана-
лізуємо лише передбачені Розділом ХІV Особливої 
частини Кримінального кодексу України (далі – КК 
України) злочини у сфері використання електро-
нно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Отже, рівень цієї злочинності за 2010 рік стано-
вив 190 зареєстрованих злочинів, за 2011 рік – 131, 
за 2012 рік – 255, за 2013 рік –595 злочинів. Можна 
побачити, значний приріст в динаміці досліджува-
ного виду злочинності в Україні за останні 4 роки. 
Порівняно з 2010 роком, кількість виявлених зло-
чинів збільшилась майже втричі. Питома вага зло-
чинності у сфері електронно-обчислюваних машин 
у структурі злочинності в Україні становить при-
близно 0,05%. Рівень судимості за 2010 рік складав 
68 осіб, за 2011 рік – 56 осіб, за 2012 рік – 93 особи.

Стоствно структури досліджуваної злочинності, 
то найбільшу питому вагу (40-60% від усіх зареє-
строваних злочинів у цій сфері) складають діяння, 
пов’язані з несанкціонованим втручанням в роботу 
електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), 
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж 
чи мереж електрозв’язку, що призвели до витоку, 
втрати, підробки, блокування інформації, спотво-
рення процесу обробки інформації або до пору-
шення встановленого порядку її маршрутизації 
(ст. 361 КК України), та діяння, передбачені ст. 362 
КК України, а саме несанкціоновані дії з інформа-
цією, яка оброблюється в електронно-обчислю-
вальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 
системах, комп’ютерних мережах або зберігається 
на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має 
право доступу до неї (25–45%). Певним чином це 
пояснюється найширшими диспозиціями зазначених 
вище статей КК України, що охоплюють більшість 
форм кримінальної діяльності у сфері функціону-
вання електронно-обчислюваних машин.

Однак зазначені вище статистичні показники, 
на жаль, не відбивають реальний стан кіберзлочин-
ності, оскільки цей різновид злочинів має високий 
рівень латентності. За експертними оцінками, рівень 
латентності кіберзлочинів становить 90–95%. При-
чинами латентності найчастіше виступають склад-
нощі виявлення та розслідування кіберзлочинів, 
неповідомлення потерпілих осіб про факти вчи-
нення таких злочинів. Так, більшість великих компа-
ній хвилюються про свою ділову репутацію та нама-
гаються усунути наслідки кіберзлочинів власними 
зусиллями. Кіберзлочинність характеризується 
високим рівнем природної латентності.

Кримінологічна характеристика особи кіберз-
лочинцямає важливе значення, оскільки ефек-



174

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 3/2016
 
тивна, успішна боротьба з кіберзлочинам немож-
лива без всебічного аналізу образу мислення і 
особи порушника.

Кіберзлочини в Україні переважно вчиняють 
чоловіки, але за останні 4 роки питома вага жінок 
значно зросла (до 30%). Це пояснюється підвищен-
ням інтересу жінок до сучасних інформаційних тех-
нологій.

Залежно від віку виділяють дві групи кіберзло-
чинців: від 14 до 20 років, від 21 року і старші. До 
особливостей вчинення кіберзлочинів першою гру-
пою осіб належить відсутність цілеспрямованої, 
продуманої підготовки до злочину; оригінальність 
способу; неприйняття заходів для приховування зло-
чину; факти невмотивованого бешкетництва. Діяння 
осіб понад 21 рік, як правило, мають усвідомлений 
корисливий характер. Дослідження показують, що 
злочинці цієї групи, як правило, є членами добре 
організованих, мобільних і технічно оснащених 
висококласним обладнанням і спеціальною техні-
кою (нерідко оперативно-технічного характеру) зло-
чинних груп і співтовариств. Осіб, які входять в їх 
склад, загалом можна характеризувати як висококва-
ліфікованих спеціалістів з вищою юридичною, еко-
номічною (фінансовою) і технічною освітою. Зло-
чини носять багатоепізодний характер, обов’язково 
супроводжуються діями, спрямованими на прихо-
вання злочинів. Саме ця група злочинців і є осно-
вною загрозою для людей, суспільства і держави, 
є реальним кадровим ядром комп’ютерної злочин-
ності як в якісному, так і в кількісному плані. Пра-
воохоронна практика показує, що на долю цих зло-
чинів припадає найбільша кількість посягань, які 
мають особливо небезпечний характер (В.Б. Вехов).

Специфіка використання комп’ютерної техніки 
передбачає доволі високий рівень освітнього рівня. 
Тому серед осіб, що вчиняють кіберзлочини, най-
частіше зустрічаються люди з вищою або середньою 
спеціальною освітою. Багато часу, затраченого на 
отримання досвіду роботи з високими технологіями, 
заважає особистому життю. Таким чином, сімейний 
стан більшості кіберзлочинців – «неодружений».

За станом здоров’я ці особи частіше слабо розви-
нуті, мають певні особливості в фізичній конструк-
ції (худорлявість або зайва вага). Нерухомий спосіб 
життя часто призводить до серйозних проблем зі 
здоров’ям. За ознакою зайнятості найбільше в Укра-
їні вчиняють злочини працездатні особи, які ніде не 
працюють і не навчаються (45–50%). Кіберзлочин-
цям не властивий спеціально-кримінальний реци-
див. Його рівень не більше 5%.

Дослідники виділяють найбільш притаманні для 
типового кіберзлочинця індивідуально-психоло-
гічні риси: виражені порушення емоційно-вольової 
сфери; відхилення у психосексуальному розвитку; 
виражені аутичні прояви у сполученні із соціальним 
аутсайдерством; користолюбство; мстивість; антигу-
манна спрямованість; озлобленість; відчуття нерів-
ності чи другорядності; боязкість і лякливість у соці-
альних та міжособистих стосунках; заглибленість у 
свої думки, мрії, фантазії; філософське сприйняття 

світу; відсутність буттєвих ціннісних орієнтацій; 
викривлена (збочена) система життєвих цінностей; 
тотальна недовірливість та виражений цинізм; праг-
нення уникнути перешкод у подоланні життєвих 
труднощів.

Зарубіжні вчені виділяють також п’ять найпоши-
реніших мотивів скоєння комп’ютерних злочинів: 
корисливий мотив – 66%, політичні мотиви (шпи-
гунство, злочини, спрямовані на підрив фінансової, 
кредитної політики уряду, дезорганізацію валютної 
системи країни) – 17%, дослідницький інтерес – 7%; 
хуліганські мотиви – 5%, помста – 3%.

Показником рівня розвитку будь-якого суспіль-
ства стає право не тільки на вільний доступ до 
інформації, але й на надійний захист інформації 
обмеженого доступу. На початку XXI століття, коли 
сучасні інформаційні технології інтенсивно впро-
ваджуються в усі сфери життя і діяльності суспіль-
ства, національна безпека починає прямо залежати 
від забезпечення інформаційної безпеки, що, в свою 
чергу, гарантує стабільність суспільства, забезпе-
чення прав і свобод громадян та правопорядок.

Громадськість все більше цікавиться цими 
питаннями, оскільки кожний власник або корис-
тувач комп’ютеру – це потенційний потерпілий, 
якого можуть очікувати тяжкі наслідки в разі вчи-
нення злочину, особливо у комерційному та про-
мисловому секторі, де можливі великі фінансові 
втрати. Комп’ютерні злочинці за допомогою між-
народних комп’ютерних мереж – на кшталт Інтер-
нету – широко розповсюджують свій кримінальний 
досвід, не звертаючи увагу на національні кордони, 
що вимагає відповідних кроків кооперації від полі-
цейських установ, протидіючих цим злочинам. Все 
це вимагає оперативного обміну інформацією про 
комп’ютерні злочини.

З розвитком глобальної комп’ютерної мережі 
Інтернет набули поширення так звані кіберзлочини. 
Саме тому проблема захисту інформації сьогодні є 
особливо актуальною. Багато проблем виникає у 
зв’язку з крадіжками послуг, зокрема вторгнення до 
телефонних мереж та незаконна торгівля послугами 
зв’язку. Також Інтернет широко використовують тор-
говці піратським програмним забезпеченням, порно-
графією, зброєю та наркотиками для ведення справ, 
обміну інформацією, координації злочинних дій. 
Комп’ютерні мережі, окрім всього, можуть стати 
об’єктом нападу терористів.

В багатьох країнах для боротьби з цим видом зло-
чину створені спеціалізовані підрозділи, які займа-
ються виявленням, розслідуванням кіберзлочинів та 
збором іншої інформації з цього питання на націо-
нальному рівні. Саме спеціалізовані національні 
поліцейські підрозділи утворюють головне ядро сил 
протидії міжнародній комп’ютерній злочинності. 
Такі підрозділи вже створені і діють тривалий час 
у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Велико-
британії, Німеччині, Швеції, Швейцарії, Бельгії, 
Португалії, Австрії, Польщі та багатьох інших кра-
їнах. Це дало можливість накопичити матеріал про 
законодавче регулювання та організаційний досвід 
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боротьби з комп’ютерною злочинністю в різних кра-
їнах, підготувати ряд аналітичних оглядів і публіка-
цій з цих питань, ознайомити співробітників МВС з 
цим новим для України видом злочинів, внести кон-
кретні пропозиції щодо удосконалення криміналь-
ного законодавства України.

Необхідно терміново розробити та прийняти на 
державному рівні національну Програму протидії 
комп’ютерним злочинам, що забезпечить належ-
ний рівень організації питань з аналізу, прогнозу-
вання, попередження, викриття та розслідування 
такого небезпечного явища в суспільстві, яким є 
комп’ютерний злочин.

Відомо, що особа злочинця досліджується різ-
ними науками. Кримінологічні дослідження обмежу-
ються головним чином тими особливостями людини, 
які необхідні для використання з метою криміналь-
ної профілактики, попередження злочинів.

Характеризуючи особу комп’ютерного злочинця, 
необхідно відзначити основну ознаку, а саме: в елек-
тронну злочинність втягнуто широке коло осіб, (від 
висококвалiфiкованих фахівців до дилетантів). Пра-
вопорушники приходять з усiх сфер життя i мають 
рiзний рiвень підготовки.

Для протидії цьому новому виду злочинів необ-
хідно вивчення цієї проблеми і дослідження кри-
міналістичних та психологічних рис кіберзлочин-
ців. Вітчизняні та зарубiжні дослiдження дають 
змогу намалювати портрет типового комп’ютерного 
злодiя, тобто вiдповiдний профiль цього соцiального 
типу [1].

Формування банку типових моделей різних кате-
горій злочинців, вивчення загальних рис цих людей 
дає змогу оптимізувати процес виявлення кола осіб, 
серед яких вірогідно вести пошук злочинця.

Проведені соціологічні і кримінолого-кри-
міналістичні дослідження, зокрема в Австралії, 
Канаді, США, Німеччині, допомогли розподілити 
комп’ютерних злочинців за віком на три великі кате-
горії [2]:

1) 11–15 років, вони переважно займаються зло-
чинами з використанням телефонних мереж, кредит-
них карток та автоматів з видачі готівки;

2) 17–25 років, вони займаються комп’ютерним 
хакерством;

3) 30–45 років, вони використовують комп’ютери 
для корисливих цілей та шпигунства.

Так, статистика комп’ютерних злочинів в США 
за останні 27 років свідчить про те, що більшість 
(70%) злочинців – це працівники компаній, які мають 
доступ до ЕОМ. Ця особа, як правило:

– працює в компанії не менше 4 років;
– першою приходить і останньою уходить;
– не користується або рідко користується від-

пустками;
– робить все можливе для завоювання довіри 

адміністрації, інформує про помилки і поступки 
інших працівників;

– добре знайома з роботою систем захисту 
інформації і має ключі від основних замків службо-
вих приміщень.

Діапазон рівня спеціальної освіти правопоруш-
ників теж достатньо широкий: від осіб, які володі-
ють мінімальними знаннями користувача, до висо-
кокваліфікованих фахівців своєї справи. Крім того, 
52% злочинців мають спеціальну підготовку в галузі 
автоматизованої обробки інформації, 97% – були 
службовцями державних установ і організацій, які 
використовували комп’ютерні системи і інформа-
ційні технології, а 30% з них мали безпосереднє від-
ношення до експлуатації засобів комп’ютерної тех-
ніки. З дослідницької точки зору цікавим є той факт, 
що з кожної тисячі комп’ютерних злочинів тільки 
сім скоєні професійними програмістами. В окремих 
випадках особи, які вчинили комп’ютерні злочини, 
взагалі не мали технічного досвіду.

Особистими характеристиками портрета 
комп’ютерного злочинця є активна життєва позиція, 
нестандартність мислення і поведінки, обережність, 
уважність.

3 точки зору психофізіологічних характеристик 
комп’ютерний злочинець – це, як правило, яскрава, 
мисляча й творча особа, великий професіонал своєї 
справи, здатний іти на технічний виклик, бажаний 
працівник. Водночас це людина, яка боїться втра-
тити свій авторитет або соціальний статус в рамках 
своєї соціальної групи. Зовні їх поведінка рідко від-
різняється від встановлених у суспільстві соціаль-
них стандартів і норм поведінки. Крім того, практика 
свідчить про те, що комп’ютерні злочинці у своїй 
більшості не мають кримінального минулого.

Значна частина комп’ютерних злочинів здійсню-
ється індивідуально. Але сьогодні має місце тенден-
ція співучасті в групових посяганнях. Кримінальна 
практика свідчить про те, що 38% злочинців діяли 
без співучасників, тоді як 62% скоювали злочини в 
складі організованих злочинних угрупувань [3].

Деякі з правопорушників цієї категорії технічно 
оснащені досить слабко, а інші мають дорогі, пре-
стижні, науково місткі й могутні комп’ютерні 
системи. Прогрес у технології супроводжується 
впровадженням нових методів вчинення злочинів. 
Комп’ютери і засоби телекомунікації дають зручну 
можливість для здійснення злочинних намірів з від-
далених пунктів.

Велику кількість комп’ютерних злочинців скла-
дають посадові керівники всіх рангів (більше 25%). 
Це обумовлено тим, що керівником є, як правило, 
спеціаліст більш високого класу, який володіє 
достатніми професійними знаннями, має доступ до 
широкого кола інформації, може давати відповідні 
вказівки та розпорядження і безпосередньо не відпо-
відає за роботу комп’ютерної техніки.

Термін «хакер» вперше почав використовуватись 
на початку сімдесятих років у Масачусетскому тех-
нологічному інституті по відношенню до молодих 
програмістів, які проектували апаратні засоби ЕОМ 
та намагались сконструювати перші персональні 
комп’ютери. Коли у Сполучених Штатах Америки 
з’явились великі ЕОМ, компанії дозволяли студен-
там користуватися ними. Як правило, для цього від-
водили нічні години і студенти, яких стали звати 
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хакерами, саме у цей час працювали на ЕОМ. Далі 
такі неформальні групи розподілялись на зміни. 
Одна зміна мала для праці квант часу, наприклад, з 3 
до 4 години ночі. Закінчивши програмування, хакери 
залишали розроблені програми у шухлядах біля 
комп’ютеру. Кожен міг заглянути при цьому в записи 
своїх друзів. Досить часто вони брали чужі нотатки 
та вносили до них виправлення, намагаючись удо-
сконалити результати програмування.

Хакери не псували чужу роботу і не намага-
лись захистити свої програми від інших хакерів. 
Усі програми, які вони розробляли, були призна-
чені для спільного користування. Хакери вірили, 
що комп’ютери – це ключ до повного визволення 
людини, оскільки роблять знання загальнодоступ-
ними. Уявлення хакерів про проблеми суспільства 
та роль у ньому інформаційних технологій знайшли 
своє визначення у вигляді специфічних маніфес-
тів та звернень. Не можна заперечувати, що деякі 
з цих положень мали, окрім технічних та філософ-
ських аспектів, і суто соціальне забарвлення. Деякі 
з маніфестів хакерів й досі можна знайти на дошках 
електронних об’яв (BBS) у великих комп’ютерних 
мережах.

Практика свідчить про те, що дійсно особливу 
групу комп’ютерних злочинців становлять хакери, 
тому розглянемо їх детальніше.

Сам факт появи комп’ютерної злочинності у сус-
пільстві більшість дослідників пов’язує з діяльністю 
так званих хакерів (англ. hacker) – користувачів обчис-
лювальних систем і мереж ЕОМ, які займаються пошу-
ком незаконних методів отримання несанкціонова-
ного (самовільного) доступу до засобів комп’ютерної 
техніки і базам даних, а також їх несанкціонованого 
використання з корисливою метою.

За метою та сферою злочинної діяльності 
комп’ютерних злочинців можна поділити на окремі 
підгрупи.

1) Хакери (Hacker). Вони отримують задово-
лення від вторгнення та вивчення великих ЕОМ 
за допомогою телефонних ліній та комп’ютерних 
мереж. Це комп’ютерні хулігани, електронні кор-
сари, які без дозволу проникають в чужі інфор-
маційні мережі для забави. У значній мірі їх тягне 
до себе подолання труднощів. Чим складніша сис-
тема, тим привабливіша вона для хакера. Вони є 
прекрасними знавцями інформаційної техніки. За 
допомогою телефону і домашніх комп’ютерів вони 
підключаються до мереж, які пов’язані з держав-
ними та банківськими установами, науково-дослід-
ними та університетськими центрами, військовими 
об’єктами. Хакери, як правило, не роблять шкоди 
системі та даним, отримуючи насолоду тільки від 
почуття своєї влади над комп’ютерною системою.

Так, наприклад, американський хакер Річард 
Чешир, якого запросили в Мюнхен на нараду екс-
пертів з охорони відомостей в комп’ютерах, на очах 
фахівців забезпечив собі доступ спочатку в німецьку, 
потім в американську інформаційні мережі, а звідти 
проник в один із найважливіших стратегічних 
комп’ютерів США.

2) Крекери (Cracker). Це більш серйозні поруш-
ники, ніж хакери, здатні спричинити будь-яку шкоду 
системі. Вони викрадають інформацію, викачуючи 
за допомогою комп’ютера цілі інформаційні банки, 
змінюють та псують файли. З технічного боку це 
набагато складніше того, що роблять хакери.

За декілька годин, не докладаючи особливих 
зусиль, будь-який технік середньої руки може погра-
бувати банк даних французького комісаріату з атом-
ної енергії і отримати найконфіденційніші відомості, 
наприклад, таємний проект створення лазера чи про-
граму будівництва ядерного реактора [4].

3) Фрікери (phone+bгеаk=phreak). Вони спеціалі-
зуються на використанні телефонних систем з метою 
уникнення від оплати телекомунікаційних послуг. 
Також отримують насолоду від подолання трудно-
щів технічного плану. У своїй діяльності фрікери 
використовують спеціальне обладнання («чорні» 
та «блакитні» скрині), яке генерує спеціальні тони 
виклику для телефонних мереж.

На сьогодні фрікери здебільшого орієнтуються 
на отримання кодів доступу, крадіжки телефонних 
карток та номерів доступу з метою віднести платню 
за телефонні розмови на рахунок іншого абонента. 
Досить часто займаються прослуховуванням теле-
фонних розмов.

4) Колекціонери (codeskids). Вони колекціону-
ють та використовують програми, які перехоплю-
ють різні паролі, а також коди телефонного виклику 
та номери приватних телефонних компаній, які 
мають вихід до загальної мережі. Як правило, вони 
молодші за хакерів та фрікерів. Обмінюються про-
грамним забезпеченням, паролями, номерами, але не 
торгують ними.

5) Кіберплути (cybercrooks). Це злочинці, які 
спеціалізуються на розрахунках. Використовують 
комп’ютери для крадіжки грошей, отримання номе-
рів кредитних карток та іншої цінної інформації. 
Отриману інформацію потім продають іншим осо-
бам, досить часто контактують з організованою зло-
чинністю. Коди РВХ можуть продаватись за 200–500 
доларів США неодноразово, як і інші види інформа-
ції. Популярними товарами є кредитна інформація, 
інформаційні бази правоохоронних органів та інших 
державних установ.

6) Торгаші або пірати (waresdudes). Вони спе-
ціалізуються на збиранні та торгівлі піратським 
програмним забезпеченням. На сьогоднішній 
день це дуже численна група злочинців. Кількість 
піратських ВВS має співвідношення до хакерських 
як 20 до 1.

Більшість хакерів мають клички – прізвиська, 
за якими вони відомі серед інших хакерів. Підбір 
кличок, як правило, пов’язаний з віком та інтер-
есами хакерів. Ось деякі найбільш розповсюджені 
з них: Скорпіон (Scorpion), Бандит (Bandito), Капі-
тан (Captain), Розбещенець (Corrupt), Король Таран 
(Taran King), Зїхавший з глузду Едік (Crazy Eddic), 
Рейнджер Рік (Ranger Rick), Мисливець за головами 
(Head Hunter), Червоний Ніж (Red Knight), Шпигун 
(Spy). Більшість з них свідчить про моральні якості 
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їх власників, зокрема підкреслення влади, грубої 
сили. При спілкуванні хакери також широко вико-
ристовують свій власний мовний жаргон.

Досить часто хакери утворюють за спільними 
інтересами або поглядами невеличкі групи, зокрема 
Військо Люцифера, Фахівці катастроф, Військо 
Дума, Комп’ютерний Клуб Хаосу. Іноді ці групи зби-
раються щорічно, а у великих містах такі зустрічі 
можуть проводитися щомісячно. Але головною фор-
мою обміну інформацією залишаються дошки елек-
тронних об’яв (BBS), особливо підпільні. Серед най-
більш відомих підпільних BBS можна назвати такі: 
Безодня (Abyss), Опік (Acid Phreak), Альтернатив-
ний Світ (Alternative Universe), Притон Hаркоманів 
(Drug House), Ейфорія (Euphoria), Зона Хакерів 
(Hackers Zone), Залізна Завіса (Iron Curtain).

Кількість підпільних BBS важко оцінити та під-
рахувати. За оцінками зарубіжних спеціалістів 
тільки на території США функціонують десятки 
тисяч таких BBS, з яких від 100 до 200 є спеціалі-

зованими для хакерів, а приблизно у 1 000 з них є 
важлива інформація для хакерів (зокрема про засоби 
злому різних систем, програмне забезпечення для 
перехвату паролів). Деякі країни, зокрема, Велико-
британія, Італія та країни Східної Європи, мають ще 
більшу концентрацію підпільних BBS.

Як загальний висновок треба зазначити, що 
комп’ютерна злочинність – це міжнародне явище, 
рівень якої тісно пов’язаний з економічним рівнем 
розвитку суспільства у різних державах та регіонах. 
При цьому Україна, на наш погляд, має можливість 
використати досвід більш розвинутих країн для 
запобігання та викриття комп’ютерних злочинів. 
Загальні тенденції, злочинні засоби та заходи запо-
бігання в різні відрізки часу є однаковими для різних 
країн, що базуються на єдності технічної бази цих 
злочинів. А з метою попередження таких злочинів 
необхідне подальше проведення досліджень соці-
ального та криміналістичного профілю (портрет) 
типового комп’ютерного злодія.
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У кримінальному процесуальному законодавстві 
України запроваджено поняття кримінального про-
ступку. Важливо розуміти процесуальний порядок 
його функціонування. Проте визначення його ні в 
Кримінальному процесуальному кодексі, ні в Кри-
мінальному кодексі України ще немає. У національ-
ному законодавстві зазначено лише про необхідність 
градації злочинів за ступенем їх суспільної небез-
пеки. Вчені висловлюють ряд думок з приводу того, 
яким чином змінити наше законодавство відповідно 
до світових стандартів.

Мета роботи – проаналізувати стан наукових 
досліджень щодо впровадження інституту кримі-
нального проступку в законодавство України, а 
також визначити перспективні напрями наукових 
розробок у цьому напрямі.

Питання впровадження інституту криміналь-
ного проступку в законодавство України дослі-
джували такі науковці, як В.Г. Крайнюк, І.Г. Голуб, 
Ю.В. Донченко, К.П. Задоя, В.Г. Уваров, В.Л. Під-
палий, Ю.Д. Лівшиц, Т.В. Данченко, А.Д. Буряков, 
Є.Н. Александров, П.П. Пилипчук, Б.М. Пошва, 
А.В. Пономаренко, Г.М. Куцкір, О.В. Величко, 
Г.В. Федотова.

У зв’язку з політикою гуманізації кримінального 
законодавства в суспільній формулі головним має 
бути дотримання вектора пом’якшення покарання за 
вчинення правопорушення.

Як зазначає Д.О. Балобанова, ні в якому разі ми 
не повинні говорити про збільшення переліку діянь, 
за які особа, що їх вчинила, буде нести кару.

Тобто алгоритм дій має такий вигляд:
1) усі проступки, які містились в інших норма-

тивних актах: Митному кодексі України, Кодексі 
України про адміністративні правопорушення, 

Податковому кодексі України, Кодексі законів про 
працю України, ні в якому разі не дорівнюються, не 
переходять до антизлочинного законодавства;

2) проводиться реєстр норм Кримінального 
кодексу України, і ті норми, частини норм, які можуть 
бути віднесені до проступків, або виділяються в 
окрему главу чи підрозділ кодексу, або зазнають змін 
безпосередньо всередині статей, а до Загальної час-
тини додається стаття з визначенням проступку в 
кримінальному законодавстві [1].

За ступенем суспільної небезпеки правопору-
шення поділяються на злочини і проступки. Як зло-
чин, так і проступок можуть вчинятись особою під 
час діяльності в будь-якій сфері. У сучасній теорії 
права саме суспільна небезпека вважається осно-
вним критерієм розмежування проступків і злочинів. 
Вона означає, що діяння шкідливе для суспільства, 
що воно спричиняє або створює загрозу заподіяння 
такої шкоди суспільним відносинам [2].

Проступки відрізняються від злочинів меншим 
ступенем суспільної небезпечності.

На думку В.Г. Гончаренка, проступки – це незна-
чні правопорушення, що завдають шкоди особі, сус-
пільству і є підставою для притягнення особи, яка 
їх проступок, до передбаченої законом відповідаль-
ності. Якщо суспільно небезпечне діяння не забо-
ронене кримінальним законом, воно злочином не 
визнається. Якщо діяння має всі ознаки, перелічені 
в кримінальному законодавстві, але не має підвище-
ного ступеня суспільної небезпечності, воно також 
не може бути визнане злочином. Якщо таке діяння 
в законодавстві визначається як проступок, особа 
має нести за нього відповідальність. Для особи, яка 
вчинила злочин і притягнена до відповідальності, 
законом передбачена судимість, тоді як притягнення 
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особи до відповідальності за проступок не передба-
чає настання судимості [3].

Одночасно існує точка зору щодо наявності в 
проступків такої ознаки, як шкідливість, а якщо соці-
альна шкідливість правопорушення досягає рівня 
суспільної небезпеки, то воно стає злочином. Даючи 
визначення, наголосимо на тому, що приєднання до 
дефініцій «проступок» або «злочин» якихось озна-
чень, наприклад, «публічний» або «кримінальний», 
нічого не змінює і не пояснює. Але нині це дово-
диться робити свідомо для усунення нерозуміння і 
неправдивих трактувань. Прикрі помилки закрались 
у теоретичні праці і законодавство через неправиль-
ний переклад, незбіг в етапах розвитку права тощо.

Тому, аналізуючи суспільні механізми регулю-
вання суспільно-правових відносин, виражених у 
нормах законів, ми будемо спиратись на перевірені 
часом постулати теорії права, використовувати пра-
вильну термінологію, а це усуне можливість пере-
кручувань і трактувань. Також має бути створений 
Закон про основи законодавства, і таким чином 
визначена основа для подальшого розвитку законо-
давства відповідно до змін, що відбуваються в сус-
пільстві; мають бути усунуті, виведені за межі зло-
чину дії, які вчиняються в різних сферах суспільного 
життя і можуть розглядатись як проступки. Це дасть 
можливість формування сучасного законодавства, 
що регулюватиме публічно-правові відносини від-
повідно до сучасних світових стандартів та консти-
туційних положень.

Окрім цього, норми і ряд різних підзаконних актів 
під час кодифікації знайдуть своє місце в законодав-
стві, що спростить їх застосування. У сукупності 
завдяки означеному підходу до публічного права ми 
досягнемо таких цілей: гуманізація правової сис-
теми, відповідність законодавства положенням Кон-
ституції України, відповідність законодавства сут-
ності громадянського права. Простота і зрозумілість 
законів для громадян свідчитиме про демократиза-
цію суспільства.

Повертаючись до різниці між злочином та про-
ступком, слід виділити основні ознаки, які дають 
змогу розмежовувати ці два поняття:

1) матеріальна ознака у злочині проявляється 
в суспільній небезпечності діяння, у проступку – в 
суспільній шкідливості діяння;

2) кримінальна протиправність – закріплення 
злочинного діяння у Кримінальному кодексі Укра-
їни, що свідчить про наявність злочину. Так само 
наявність у законі про кримінальний проступок свід-
чить про належність діяння до конкретної категорії;

3) караність – передбачення застосування за 
злочин найсуворіших, найтяжчих для засудженого 
наслідків – покарання, за проступки застосовується 
не покарання, а стягнення [4].

Отже, Кримінальним процесуальним кодексом 
України передбачений поділ кримінальних право-
порушень на злочини та проступки. Ці два поняття 
розмежовуються за матеріальною ознакою, кримі-
нальною протиправністю та караністю. На загаль-
нодержавному рівні варто визначитися з норматив-

ним закріпленням проступків. Існує дві пропозиції: 
закріплення їх у чинному Кримінальному кодексі 
України та створення нового Кодексу кримінальних 
проступків.

У науковій літературі сьогодні особливу увагу 
приділено новим процесуальним механізмам здій-
снення кримінального провадження. Перш за все 
це пов’язано з тим, що новий Кримінальний про-
цесуальний кодекс України, прийнятий 13 квітня 
2012 року (далі – КПК України), закріпив ряд нових 
інститутів.

Нововведення стосуються всіх стадій криміналь-
ного провадження – як досудових, так і судових. 
Одним із ключових учасників цього провадження, 
у практичній діяльності якого відображатимуться 
зміни, є слідчий. Його робота багатопланова, впливає 
на різні сфери суспільного життя. Слідчий у кожній 
своїй дії та процесуальному рішенні реалізує визна-
чені КПК України завдання кримінального судочин-
ства, виконання яких пов’язано з реалізацією такої 
функції досудового розслідування, як здійснення 
провадження по кримінальних проступках, особли-
вості досудового розслідування яких регламенту-
ються главою 25 КПК України.

КПК України вперше вводить поняття кримі-
нальних проступків, якими вважаються правопору-
шення невеликої тяжкості, що не становлять серйоз-
ної загрози для суспільства, наприклад, порушення 
авторського права і суміжних прав, дрібна крадіжка, 
хуліганство. Як основне покарання за здійснення 
кримінальних проступків передбачено штраф.

Введення нового терміна «кримінальні про-
ступки» передбачає особливу процедуру проведення 
досудового розслідування [5].

Першою особливістю досудового розслідування 
кримінальних проступків є те, що воно здійснюється 
у формі дізнання, про що зазначається у статті 215 
КПК України. Під дізнанням розуміється заснована 
на законі правозастосовна діяльність, спрямована 
на виявлення, попередження, запобігання та роз-
слідування кримінальних правопорушень, забез-
печення вирішення завдань кримінального судо-
чинства. Функція дізнання передбачена сьогодні і 
чинним КПК України. Нововведення полягають у 
можливості, наприклад, співробітників оперативних 
підрозділів при досудовому розслідуванні кримі-
нальних проступків користуватись повноваженнями 
слідчого органу досудового розслідування.

Процедура надходження матеріалів до співробіт-
ників оперативних підрозділів аналогічна процесу 
реагування на заяви і повідомлення про злочини. 
Керівник органу досудового розслідування вивчає 
інформацію, що надійшла до нього, визначає пра-
вову кваліфікацію кримінального проступку із поси-
ланням на статтю Закону та доручає проведення 
розслідування слідчому або співробітнику оператив-
ного підрозділу.

Сам процес досудового розслідування криміналь-
них проступків реалізується відповідно до загальних 
правил кримінального провадження, про що зазна-
чається у статті 298 КПК України [6].
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Під час проведення дізнання громадяни мають 
можливість користуватись такими ж правами 
учасників кримінального провадження, які перед-
бачені КПК України під час здійснення досудового 
розслідування кримінальних правопорушень у 
цілому. Відмінність у правах залежатиме від про-
цесуального статусу учасника кримінального про-
вадження. Так, наприклад, потерпілий може набу-
вати передбачених статтею 56 КПК України прав 
тільки після подачі заяви про залучення до про-
вадження як потерпілого. Після цього йому вруча-
ється пам’ятка про процесуальні права і обов’язки 
потерпілого, що є письмовим підтвердженням 
набуття статусу потерпілого.

Специфіка здійснення провадження по кримі-
нальних проступках передбачає, що під час їх роз-
слідування не допускається застосування запобіж-
них заходів у вигляді домашнього арешту, застави 
або тримання під вартою. Ці обмеження вводяться 
у зв’язку з тим, що суспільна небезпечність кримі-
нальних проступків, порівняно зі злочинами, менша, 
тому і процесуальний вплив на права та свободи 
людини повинен також бути меншим.

Враховуючи цю обставину, до підозрюваного 
можуть обиратись лише запобіжні заходи у вигляді 
особистого зобов’язання чи особистої поруки. До 
того ж, зазначені запобіжні заходи можуть обира-
тися лише слідчим суддею і тільки у випадках, чітко 
передбачених КПК України, що, по суті, і є процесу-
альною гарантією додержання прав людини у кримі-
нальному провадженні.

Необхідно звернути увагу і на обмеження у вико-
ристанні слідчих (розшукових) дій під час досудо-
вого розслідування кримінальних проступків. Так, 
статтею 300 КПК України передбачена заборона 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій під 
час проведення дізнання.

Як стверджує Є.Л. Стрельцов, загальнодоступ-
ними процесуальними діями, які слідчий може вико-
ристовувати під час досудового розслідування кри-
мінальних проступків, залишаються допит (в тому 
числі у режимі відеоконференції), одночасний допит 
двох чи більше вже допитаних осіб, пред’явлення 
для впізнання, проникнення до житла чи іншого 
володіння особи, обшук, огляд, слідчий експеримент 
та проведення експертизи. Стаття 111 КПК України 
наділяє правом кожного учасника досудового розслі-
дування можливістю бути поінформованим про хід 
кримінального провадження [7].

Ще одним нововведенням КПК України є мож-
ливість прийняття судового рішення у спрощеному 
порядку, який є процедурою розгляду матеріалів кри-
мінального провадження без проведення судового 
розгляду в судовому засіданні. Для цього на завер-
шальному етапі досудового розслідування, а саме 
під час складання обвинувального акта слідчим, його 
затвердження та надсилання до суду прокурором, 
останнім вноситься відповідне клопотання. Однак 
воно може вноситись лише за умови, що підозрюва-
ний беззаперечно визнав свою вину, не оспорює вста-
новлені досудовим розслідуванням обставини і згоден 
з розглядом обвинувального акта за його відсутності, 
а потерпілий не заперечує проти такого розгляду.

З огляду на зазначене вищевказана норма дає 
змогу уникнути необґрунтованого затягування кри-
мінального провадження та у найкоротші строки 
прийняти рішення і привести його до виконання.

На думку О.М. Шармар, нововведення щодо 
кримінальних проступків також стосуються і від-
повідальності за їх вчинення. Засудження особи за 
вчинення кримінального проступку не впливатиме 
на реалізацію в подальшому особою своїх прав. З 
іншого боку, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного проступку особа отримає всі процедурні права 
і гарантії кримінального процесу, і до неї неможливо 
буде застосувати запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою [9].

Аналізуючи та опановуючи обсяг наукових 
положень та порядок їх застосування у практичній 
діяльності, можна дійти висновку, що досудове роз-
слідування кримінальних проступків відзначається 
процесуальними особливостями свого здійснення, 
які полягають у виборі слідчих (розшукових) дій, 
застосуванні визначених запобіжних заходів, дотри-
манні скорочених строків проведення дізнання тощо. 
Закріплення нововведень у КПК України, які висту-
пають своєрідними процесуальними гарантіями 
додержання прав та свобод громадян, сприймається 
позитивно з огляду на демократичні процеси, які 
останнім часом відбуваються в нашій державі. Так, 
позитивним кроком як для правоохоронних органів, 
так і для громадян стане той факт, що приблизно у 
80% випадках результатом проведення досудового 
розслідування кримінальних проступків може бути 
укладання угоди про примирення між потерпілим та 
підозрюваним чи обвинуваченим, а також угоди між 
прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про 
визнання винуватості.
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У статті висвітлюються місце і роль наглядаючого прокурора у механізмі забезпечення прав і законних інтересів потер-
пілого (фізичної особи) під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також форми і про-
цедура реалізації ним правозабезпечувальних (правозахисних) повноважень.
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В статье освещаются место и роль надзирающего прокурора в механизме обеспечения прав и законных интересов потер-
певшего (физического лица) во время проведения досудебного расследования уголовных правонарушений, а также формы и 
процедура реализации ним своих правообеспечительных (правозащитных) полномочий.

Ключевые слова: уголовное производство, досудебное расследование, потерпевший, прокурор, уголовные процессуальные 
функции, права и законные интересы потерпевшего.

The place and role of the supervising prosecutor in the mechanism of ensuring the rights and legitimate interests of the injured 
(natural person) are covered in article during pre-judicial investigation of criminal offenses, and also forms and procedure of realization 
of the right security (human rights) powers by it.

Key words: criminal proceedings, pre-judicial investigation, victim, prosecutor, criminal procedural functions, rights and 
legitimate interests of the victim.

Прокурор є владним суб’єктом кримінального 
провадження, який діє в усіх його стадіях без будь-
якого винятку, виконує одну із основоположних 
(загальнопроцесуальних) функцій, визначених 
ч. 3 ст. 22 Кримінального процесуального кодексу 
України 2012 року (далі – КПК України), – функцію 
обвинувачення (п. 1 ст. 121 Конституції України).  
У досудовій стадії процесу цю функцію він вико-
нує шляхом здійснення нагляду за додержанням 
законів у формі процесуального керівництва досу-
довим розслідуванням (ч. 2 ст. 36 КПК України), 
а тому має пряме, безпосереднє відношення до 
першочергового забезпечення прав і законних 
інтересів жертви кримінального правопорушення 
[1, с. 33–36]. Для забезпечення своєчасного попе-
редження, виявлення і поновлення порушених прав 
і законних інтересів потерпілого, вжиття заходів до 
відшкодування завданої йому кримінальним право-
порушенням шкоди, усунення причин і умов, що 
сприяли вчиненню цього правопорушення проку-
рор наділений широким комплексом повноважень 
правозабезпечувального (правозахисного) харак-
теру [2, с. 13–16].

Проте ні у законодавця України, ні в теорії кри-
мінального процесу, ні в теорії прокурорської діяль-
ності ще не склалося чіткого визначення щодо озна-
ченого напряму прокурорської діяльності. Одні 
автори йменують його самостійною прокурорською 
правозахисною функцією [3, с. 8]. Другі вважають 
цей напрям обов’язком прокурора, що реалізується 

ним через різні його прокурорські функції [4, с. 14]. 
Треті пов’язують його з виконанням прокурором 
визначеної п. 2. ст. 121 Конституції України про-
курорської функції, що йменується функцією пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді 
у випадках, визначених законом [5, с. 381]. Четверті 
переконані в тому, що правозахист є складовою час-
тиною прокурорської наглядової функції, визначеної 
п. 3 ст. 121 Конституції [6, с. 76]. П’яті переконані в 
тому, що правозахист – це складова прокурорської 
функції обвинувачення [7 с. 34–41]. А шості, вихо-
дячи з положень ст. 3 Конституції України, напо-
лягають на необхідності закріплення в ст. 22 КПК 
України самостійної основоположної (загальнопро-
цесуальної) правозабезпечувальної (правозахисної) 
функції, яка виконується владними суб’єктами кри-
мінального провадження (в тому числі й прокуро-
ром) в усіх стадіях процесу [8, с. 8] в межах наданої 
їм компетенції.

Виявляється, що забезпечення прав і законних 
інтересів потерпілого та інших учасників процесу – 
це самостійна кримінальна процесуальна функція 
(вид діяльності), що обумовлена положеннями ст. 3 
Конституції України і в обов’язковому порядку вико-
нується кожним владним суб’єктом на всіх стадіях 
процесу. Відносити її до складових елементів інших 
функцій владних суб’єктів кримінального прова-
дження не можна, бо таким шляхом неможливо 
повноцінно виконувати самостійне кримінальне 
процесуальне завдання, пов’язане з «охороною прав, 
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свобод і законних інтересів учасників кримінального 
провадження», визначене ст. 2 КПК України.

Правозахисну функцію не можна відносити й до 
основоположних (загальнопроцесуальних) функцій, 
які направлені на забезпечення руху кримінального 
провадження до суду та розв’язання кримінально-
правового конфлікту по суті. Правозахисна ж функ-
ція виконується безвідносно до цього завдання. 
Вона спрямована лише на недопущення порушень 
прав людини під час виконання цього виду держав-
ної діяльності, у зв’язку з чим виконується кожним 
владним суб’єктом кримінального провадження в 
межах визначеної законом його компетенції, а також 
різним складом владних суб’єктів в кожній стадії 
кримінального процесу і різним набором правових 
правозахисних засобів, залежно від конкретної ста-
дії процесу. Тому правильно відзначає В.М. Юрчи-
шин, що кримінальна процесуальна правозахисна 
функція є додатковою до основоположних (загаль-
нопроцесуальних) кримінальних процесуальних 
функцій кримінального провадження і виконується 
кожним владним суб’єктом досудового розсліду-
вання в обов’язковому порядку [9, с. 19–23].

Відповідно до ст. 2 та ст. 35 КПК України, п. 1. ч. 1 
ст. 3 і ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» від 
14 жовтня 2014 року, прокурор як владний суб’єкт і 
державний наглядач за додержанням законів під час 
проведення досудового розслідування зобов’язаний 
забезпечувати права і законні інтереси жертви кри-
мінального правопорушення усіма наданими йому 
законом повноваженнями.

Важливими змістовними елементами цієї про-
курорської правозабезпечувальної (правозахис-
ної) функції є своєчасне виявлення та припинення 
допущених порушень прав і законних інтересів 
потерпілого, своєчасне поновлення цих прав та при-
тягнення винуватих осіб до встановленої законом 
відповідальності. У правовій державі прокурорські 
функції обвинувачення і нагляду за додержанням 
законів органами, які проводять досудове розслі-
дування кримінальних правопорушень, не можуть 
протиставлятися його правозахисній функції, бо всі 
прокурорські кримінальні процесуальні функції є 
необхідними для виконання завдань кримінального 
провадження.

Інакше кажучи, забезпечення прав і законних 
інтересів потерпілого у досудовому розслідуванні – 
такий же важливий вид прокурорської діяльності, як 
і здійснення обвинувачення осіб, що вчинили кримі-
нальне правопорушення. Невипадково Головний про-
курор Апеляційного суду Амстердама (Нідерланди), 
професор права Е. Мейер висловлюється проти про-
тиставлення обвинувальної і правозахисної функції 
прокурора. На його думку, ці функції лише доповню-
ють одна одну. Він вважає прокурора «часовим на 
посту з охорони прав людини» [10, с. 27–28]. Анало-
гічну позицію відстоює й Л.А. Курочкіна [11, с. 13].

Обвинувачуючи підозрюваного у вчиненні кри-
мінального правопорушення, прокурор забезпечує 
потерпілому реальну можливість для відстоювання 
усіх його порушених прав і законних інтересів. Як 

представник держави, що реалізує публічні функції, 
а саме функції нагляду за додержанням законів, обви-
нувачення, забезпечення прав учасників процесу, 
прокурор сприяє розкриттю кримінального право-
порушення, відшкодуванню заподіяної потерпілому 
шкоди, виступає гарантом додержання всіх інших 
його прав і законних інтересів, своєчасно реагує 
на будь-які протиправні дії органів досудового роз-
слідування щодо потерпілого тощо. Таким чином, 
участь прокурора у досудовому розслідуванні є його 
багатофункціональною діяльністю, що реалізується 
в межах визначеної КПК України компетенції.

Про наявність у прокурора самостійної правоза-
хисної (правозабезпечувальної) функції говориться і 
в Рекомендації R (2000) 19 Комітету міністрів Ради 
Європи «Про роль державного обвинувачення в 
системі кримінального правосуддя» від 6 жовтня 
2000 року, де прямо відзначається, що на державного 
обвинувача, крім підтримання державного обвину-
вачення, в обов’язковому порядку повинні покла-
датися обов’язки щодо «здійснення захисту прав і 
основних свобод людини» (п. 24 «3»). Цьому поло-
женню міжнародного права повинно відповідати 
національне законодавство і практика стосовно ролі 
прокурорської діяльності у кримінальному судочин-
стві [12, с. 230]. В цьому міжнародно-правовому акті 
особливо наголошується на першочерговому забез-
печенні прав і законних інтересів жертви криміналь-
ного правопорушення (п. 34).

Правозахисна (правозабезпечувальна) діяльність 
прокурора у досудовому розслідуванні розпочина-
ється з моменту надходження до нього відомостей 
про вчинення кримінального правопорушення. Про-
курор зобов’язаний забезпечити своєчасність реє-
страції заяви потерпілого чи іншого заявника про 
кримінальне правопорушення та внесення відповід-
них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань. Між поняттями «реєстрація заяв про кримі-
нальні правопорушення» і «реєстрація кримінальних 
правопорушень» є різниця, бо до реєстрації останніх 
інформація, що міститься в заявах або повідомлен-
нях про кримінальні правопорушення, перевіряється 
уповноваженими працівниками чергових частин 
відповідних правоохоронних органів. Це дає змогу 
зменшити навантаження на слідчого, зосередити його 
увагу на роботі з дійсними, а не уявними криміналь-
ними правопорушеннями. В той же час, користую-
чись цими обставинами, зацікавлені уповноважені 
працівники чергових частин можуть ухилятися від 
реєстрації деяких заяв про вчинені кримінальні пра-
вопорушення, залишати їх «без руху», знищувати або 
списувати в номенклатурні справи без прийняття про-
цесуальних рішень, не направляти їх слідчому тощо.

Надані прокурору повноваження дають змогу не 
тільки своєчасно виявляти і своєчасно припиняти 
подібні факти, а й самостійно усувати ці грубі пору-
шення закону шляхом негайного внесення відомостей 
про кримінальне правопорушення до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань та притягнених винува-
тих до встановленої законом відповідальності.

Так, завдяки належній прокурорській діяльності 
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щороку захищаються права та законні інтереси 
десятків тисяч потерпілих, а приховування кримі-
нальних правопорушень від внесення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань позбавляє жертву 
кримінального правопорушення від державного 
захисту її прав і законних інтересів, а слідчому про-
курору заважає своєчасно розпочати досудове роз-
слідування (ч. 1 ст. 214 КПК України).

Ці порушення прав потерпілого прокурор вияв-
ляє як за власною ініціативою шляхом проведення 
постійних цільових перевірок в органах, які безпосе-
редньо приймають заяви і повідомлення про вчинені 
правопорушення, так і за усними чи письмовими 
зверненнями до нього самих потерпілих.

Загальновідомо, що прокурору і потерпілому 
належить монополія у викритті особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення. Для першого це дер-
жавний обов’язок, а для другого – особистий закон-
ний інтерес. Виходячи з цього, законодавець і наділяє 
потерпілого правом на активну участь в доказуванні 
по справі у різних формах: дача показань; участь в 
слідчих діях; подання доказів; заявлення клопотань; 
пред’явлення цивільного позову; застосування тех-
нічних засобів тощо. Забезпечення прокурором усіх 
цих прав потерпілого здійснюється по-різному. Так, 
прокурор перш за все домагається отримати лише 
правдиву інформацію щодо вчиненого криміналь-
ного правопорушення при дачі пояснень чи показань 
потерпілим про всі відомі йому обставини цього 
правопорушення. Прокурор об’єктивно оцінює ці 
пояснення і показання потерпілого з урахуванням 
іншої доказової бази по справі.

Не менш важливим для прокурорської правоза-
хисної діяльності є забезпечення особистої участі 
потерпілого у слідчих діях, які мають визначальне 
значення для відстоювання його прав і законних 
інтересів. В одних випадках прокурор дає слідчому 
пряму письмову вказівку про обов’язкове залучення 
потерпілого до проведення певної слідчої (розшу-
кової) дії, а в інших випадках сам проводить слідчу 
(розшукову) дію з участю потерпілого. Інколи сам 
потерпілий порушує питання про необхідність про-
ведення з його участю і участю прокурора конкрет-
ної слідчої (розшукової) дії. В цій ситуації прокурор 
не має права відмовитися від виконання такої вимоги 
потерпілого, але подібна процесуальна норма ще 
відсутня в КПК України, хоча при виконанні саме 
таких слідчих (розшукових) дій, як правило, виявля-
ються докази, права і законні інтереси жертви кри-
мінального правопорушення (які змінюють фабулу 
підозри, правову кваліфікацію кримінального пра-
вопорушення, сприяють відшуканню викраденого 
майна тощо).

Відповідно до п. 3. ч. 1 ст. 56 КПК України всі 
докази, особисто зібрані потерпілим в порядку ч. 3 
ст. 93 КПК України, подаються слідчому або проку-
рору і залучаються до справи. Якщо орган державної 
влади, місцевого самоврядування, керівник підпри-
ємства, установи, організації чи фізична особа не 
реагує на звернення потерпілого про надання йому 
відповідних речей, копій документів, експертних 

висновків, висновків ревізій, актів перевірок, інших 
відомостей, які здатні забезпечити подання слід-
чому прокурору належних і допустимих доказів, то 
потерпілий інформує про це прокурора, який, вико-
ристовуючи свої владні правозахисні повноваження, 
забезпечує виконання означеними органами, поса-
довими і фізичними особами всіх законних вимог 
потерпілого.

КПК України наділив прокурора важливим для 
реалізації правозахисної функції повноваженням 
розглядати клопотання потерпілого про проведення 
будь-якої процесуальної дії (ст. 220 КПК України). 
Клопотання потерпілого, що надійшло безпосеред-
ньо до прокурора, повинно бути розглянуто ним 
особисто. Переадресовувати його слідчому, який 
розслідує кримінальне правопорушення, не можна. 
Прокурор також постійно перевіряє своєчасність 
розгляду клопотань потерпілого, які надійшли до 
слідчого, та законність прийнятих по них рішень. 
В разі виявлення незаконного рішення слідчого про 
відмову в частковому або повному задоволенні кло-
потання потерпілого прокурор своєю постановою 
негайно скасовує рішення (постанову) слідчого і дає 
вказівку про виконання вимог потерпілого, викла-
дених у його клопотанні, або сам проводить озна-
чену у клопотанні процесуальну дію (п. п. 4, 6 ч. 2 
ст. 36 КПК України). Як бачимо, чітке і послідовне 
виконання прокурором своєї правозабезпечувальної 
(правозахисної) функції у досудовому розслідуванні 
справляє суттєвий вплив на підвищення ступеня 
активності як потерпілого, так і слідчого у розсліду-
ванні кримінального правопорушення, чим забезпе-
чується встановлення істини по справі.

Прокурор забезпечує й виконання слідчим вимог 
закону щодо обов’язкового надіслання потерпілому 
копій постанов про зупинення досудового розслі-
дування (ч. 4 ст. 280 КПК України); відновлення 
досудового розслідування (ч.1 ст. 282 КПК України); 
закриття кримінального провадження (ч. 5 ст. 284 
КПК України). Крім того, перед прийняттям про-
курором рішення про звільнення підозрюваного від 
кримінальної відповідальності, він особисто знайо-
мить потерпілого зі своїм клопотанням про звіль-
нення від кримінальної відповідальності та з’ясовує 
його (потерпілого) думку щодо можливості звіль-
нення підозрюваного від означеної відповідальності 
(ч. 3 ст. 286 КПК України). Проте у всіх цих випад-
ках правозабезпечувальна (правозахисна) діяльність 
прокурора була б більш ефективною, якби законода-
вець України зобов’язав слідчого не тільки надси-
лати потерпілому копії вищеозначених постанов, а й 
приймати їх з урахуванням позиції потерпілого.

Досить непросто зрозуміти логіку законодавця, 
який вимагає від прокурора перед зверненням до 
суду з клопотанням про звільнення підозрюваного 
від кримінальної відповідальності в обов’язковому 
порядку з’ясовувати позицію потерпілого з цього 
питання (ч. 3 ст. 286 КПК України), а в більш склад-
ній ситуації – при закритті кримінального про-
вадження обмежуватися лише наданням потерпі-
лому копії відповідної постанови post faktum. На 
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нашу думку, обов’язком слідчого і прокурора має 
стати з’ясування позиції потерпілого при прийнятті 
рішень: про обрання запобіжного заходу щодо під-
озрюваного, обвинуваченого; зупинення досудо-
вого розслідування; закриття кримінального прова-
дження. І з’ясування не «думки потерпілого», як це 
означено в ч. 3 ст. 286 КПК України, а «позиції потер-
пілого», бо використання терміна «думка» є непра-
вовим і недоречним у кримінальному процесуаль-
ному законі. Більше того, ми пропонуємо не тільки 
перераховані вище рішення, а всі рішення слідчого 
і прокурора, які торкаються прав, свобод і законних 
інтересів потерпілого, приймати з обов’язковим вра-
хуванням позиції останнього.

Необхідно ще й проголосити, що будь-якій формі 
кримінально-правового заохочення підозрюваного, 
обвинуваченого (звільнення від кримінальної відпо-
відальності чи покарання з різних підстав) повинна 
передувати обов’язкова компенсація шкоди потерпі-
лому підозрюваним, обвинуваченим або державою.

Обов’язкове, демонстративне, повне відновлення 
усіх порушених прав і законних інтересів потер-
пілого має стати не тільки головним обов’язком 
прокурора, а й новим дієвим каналом боротьби з 
кримінальними порушеннями спеціальними проце-
суальними засобами. Процесуальні права підозрю-
ваного, обвинуваченого і потерпілого повинні бути 
зрівняні, на чому постійно наголошують вітчизняні 
фахівці. Крім того, потрібна офіційна законодавча 
демонстрація надання переваг законослухняному 
потерпілому від кримінального правопорушення 
порівняно з участю законовідступника [13, с. 6]. 
Незбалансованій ідеологічній основі і конкретних 
статей КПК України 2012 року час покласти край, 
оскільки вони не сприяють посиленню боротьби зі 
злочинністю, що набрала загрозливих масштабів.

КПК України 2012 року зберігає за прокурором 
право розглядати скарги потерпілих та інших учас-
ників процесу, чиї права і законні інтереси зачіпа-
ються окремими рішеннями слідчого. Так, п. 5 ч. 1 
ст. 284 КПК України встановлено, що потерпілий і 
заявник протягом десяти днів з моменту отримання 
копії постанови слідчого про закриття кримінального 
провадження за підставами, визначеними п. п. 1, 
2, 4 ч. 1 цієї ж статті, можуть оскаржити прийняте 
рішення, звернувшись до наглядаючого прокурора, 
який скасовує постанову слідчого в разі її незакон-
ності чи необґрунтованості і тим самим відновлює 
порушене право потерпілого. Водночас прокурор за 
власною ініціативою зобов’язаний своєчасно вияв-
ляти будь-які незаконні рішення слідчого і негайно 
їх скасовувати, не чекаючи на оскарження їх потер-
пілим чи слідчого судді. Надане потерпілому право 
на оскарження рішень слідчого шляхом звернення 
до слідчого судді в порядку, визначеному ст. ст. 303–
307 КПК України, повинно лише стимулювати під-
вищену увагу з боку прокурора до виконання своєї 
правозабезпечувальної (правозахисної) функції.

Прокурор у досудовому розслідуванні повинен 
діяти настільки ефективно, щоби звернення потерпі-
лого чи інших учасників процесу до слідчого судді зі 

скаргами на визначені ст. 303 КПК України рішення 
слідчого і самого прокурора стали винятком, а не 
правилом.

А це вимагає від прокурора використання усієї 
множинності наданих йому правозабезпечувальних 
(правозахисних) засобів. Наприклад, відразу ж після 
винесення слідчим постанови про зупинення досу-
дового розслідування прокурор, враховуючи надзви-
чайну важливість цього процесуального рішення для 
потерпілого, перевіряє його законність і обґрунтова-
ність. Обумовлено це тим, що слідчі до прийняття 
цих рішень не завжди виконують всі слідчі (роз-
шукові) та інші процесуальні дії, проведення яких 
необхідне та можливе, а також всі дії для встанов-
лення місця знаходження особи, яка переховується 
від органів слідства з метою ухилення від кримі-
нальної відповідальності (ч. 2 ст. 280 КПК України), 
не оголошують розшук підозрюваного (ст. 281 КПК 
України). Не завжди підстави, з урахуванням яких 
зупиняється розслідування, відповідають дійсності 
(ч. 1 ст. 280 КПК України). Іноді оголошується роз-
шук підозрюваного, який нікуди не тікав, спокійно 
роками живе вдома і ходить на роботу або навча-
ється, тобто розшук є фіктивним. Після зупинення 
досудового розслідування не завжди вживаються 
передбачені законом заходи, які є необхідними для 
відновлення досудового розслідування. За таких 
обставин прокурор не може чекати звернення потер-
пілого зі скаргою до слідчого судді, а зобов’язаний 
своєю владою скасувати незаконне рішення слідчого 
та порушити перед відповідним керівником органу 
досудового розслідування питання про притягнення 
слідчого до дисциплінарної відповідальності. Про-
курор має достатньо повноважень для вирішення 
подібних питань за простішою процедурою, тому 
може швидше відновити порушене право потерпі-
лого, ніж це зробить слідчий суддя.

Ще одним важливим напрямом прокурорської 
правозабезпечувальної (правозахисної) діяльності 
у досудовому розслідуванні є забезпечення від-
шкодування шкоди, завданої жертві кримінального 
правопорушення. Виходячи з того, що добровільне 
відшкодування підозрюваним, обвинуваченим 
завданої потерпілому кримінальним правопору-
шенням шкоди має кримінально-правове значення, 
оскільки визначається як обов’язкова умова звіль-
нення від кримінальної відповідальності (ст. ст. 45, 
46 Кримінального кодексу України) та як одна із 
обставин, що пом’якшує покарання (п. 2 ст. 66 Кри-
мінального кодексу України), прокурор як само-
стійно, так і через органи досудового розсліду-
вання спонукає підозрюваного, обвинуваченого до 
добровільного відшкодування такої шкоди. Робить 
це він шляхом роз’яснення їм права на добровільне 
відшкодування шкоди і його позитивні наслідки; 
здійснення нагляду за додержанням закону учас-
никами відшкодування шкоди; забезпечення прав і 
законних інтересів потерпілого під час добровіль-
ного відшкодування завданої йому шкоди; забезпе-
чення прав підозрюваного, обвинуваченого під час 
добровільного відшкодування шкоди; врахування 
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наслідків, які наступають для підозрюваного, обви-
нуваченого у зв’язку з добровільним відшкодуван-
ням шкоди; складання протоколу про добровільне 
відшкодування шкоди.

До другого, більш ефективного засобу примусо-
вого відшкодування заподіяної шкоди відноситься 
пред’явлення самим потерпілим (його законним 
представником, представником-адвокатом, а в перед-
бачених законом випадках і прокурором) цивільного 
позову у кримінальному провадженні. Частиною 
1 ст. 128 КПК України визначено, що особа, якій 
кримінальним правопорушенням завдано майнової 
або моральної шкоди, має право під час криміналь-
ного провадження до початку судового розгляду 
пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обви-
нуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка 
за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, 
завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого 
або неосудної особи, що вчинила суспільно небез-
печне діяння.

На захист інтересів неповнолітніх осіб та осіб, 
визнаних у встановленому порядку недієздатними 
чи обмежено дієздатними, цивільний позов може 
бути пред’явлений їхніми законними представни-
ками (ч. 2 ст. 128 КПК України). Цивільний позов 
може бути пред’явлений прокурором у випадках, 
встановлених законом, а також в інтересах грома-
дян, які через фізичний чи матеріальний стан, непо-
вноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену 
дієздатність неспроможні захистити свої права (ч. 3 
ст. 128 КПК України). Це так зване прокурорське 
представництво.

Пред’явлення цивільного позову полегшує потер-
пілому доказування підстав і розміру заподіяної 
шкоди, оскільки її вид і розмір є одним із обов’язкових 

елементів предмета доказування, покладених на 
слідчого і прокурора (п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України), 
звільняє його (потерпілого) від сплати державного 
мита, усуває окремий розгляд цивільного позову в 
порядку цивільного судочинства.

Забезпечення прав і законних інтересів потер-
пілого на цьому напрямі правозабезпечувальної 
(правозахисної) діяльності прокурор здійснює 
шляхом роз’яснення потерпілому його права на 
пред’явлення цивільного позову у кримінальному 
провадженні; нагляду за додержанням законності 
слідчим щодо своєчасності і обґрунтованості 
надання потерпілому статусу цивільного позивача 
(ст. 61 КПК України); пред’явлення прокурором 
особисто цивільного позову в інтересах потерпі-
лого у випадках, визначених законом; прийняття 
участі в доказуванні цивільного позову; нагляду 
за додержанням слідчим законності при прийнятті 
заходів з забезпечення цивільного позову; нагляду 
за додержанням слідчим законності при розшуку 
вкраденого майна потерпілого.

Таким чином, активна, постійна і ефективна 
діяльність прокурора у досудовому розслідуванні з 
забезпечення прав і законних інтересів потерпілого 
є об’єктивно витребуваною його спеціальною кри-
мінальною процесуальною правозабезпечувальною 
(правозахисною) функцією, яка постійно розвива-
ється і отримує всебічну підтримку як з боку дер-
жави, суспільства, так і з боку наукової спільноти 
України. Одночасно правозабезпечувальна (право-
захисна) діяльність цього владного суб’єкта досудо-
вого розслідування є одним із обов’язкових струк-
турних елементів механізму забезпечення прав і 
законних інтересів потерпілого та інших учасників 
цієї стадії кримінального провадження.
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Кримінальна відповідальність юридичної особи 
стає однією з найгарячіших тем для обговорення за 
останні десятиліття. Дебати з цієї теми розпочалися 
в 90-ті роки, коли і США і Європа зіштовхнулися з 
великою кількістю екологічних, антимонопольних, 
фінансових (в тому числі податкових) злочинів, 
хабарництвом, перешкоджанням правосуддю, шах-
райством та іншими правопорушеннями, які так чи 
інакше стосувалися корпорацій. Реакцією на ріст 
такого роду злочинності стало запровадження пра-
вового регулювання злочинів відповідного типу та 
становлення інституту корпоративної кримінальної 
відповідальності.

Відповідь на злочини відобразилася в цивіль-
ному, адміністративному та кримінальному праві та 
законодавстві. На сьогодні в більшості країн теоре-
тики та практики дійшли висновку, що за правопору-
шення, скоєне юридичною особою, може наставати 
як адміністративна, так і кримінальна відповідаль-
ність. В той же час, якщо адміністративна є більш 
зрозумілою та звичною, то щодо кримінальної від-
повідальності корпорацій ще й досі точаться дис-
кусії. Одні юрисдикції прийняли та запровадили на 
законодавчому рівні принцип кримінальної відпо-
відальності юридичних осіб. Інші правові системи 
заперечують раціональність цього інституту, наголо-
шуючи на протиріччях між загальними принципами 
кримінального права та концепцією кримінальної 
відповідальності.

Прийняття або неприйняття концепції корпо-
ративної кримінальної відповідальності в різних 
юрисдикціях залежала від різних історичних, соці-
альних, культурних та правових традицій і умов. Ті 
країни, які імплементували концепцію у внутрішнє 
законодавство, також робили це по-різному. Нині 
існує різниця в підходах, наприклад, країн загаль-
ного і континентального права. Обидві моделі мають 
свої переваги та недоліки. За умови, що в Україні 
норми, які регламентують кримінальну відповідаль-
ність юридичних осіб, були введені в законодавство 
зовсім нещодавно, і як такого комплексного підходу 
до цієї проблеми ще не сформувалося, здається дуже 
корисним проаналізувати правове регулювання від-
повідного інститут в країнах, де такі моделі існують 
вже давно. Інститут кримінальної відповідальність 
юридичних осіб є частиною правової системи, який 
не можна розглядати у відриві від інших правових 
категорій.

Якщо говорити про правосуб’єктність юридич-
них осіб в розрізі кримінальної відповідальності, 
то виникають певні складнощі. Традиційно кримі-
нальне право фокусується на вині як суб’єктивній 
ознаці злочину. Коли ми говоримо про юридичну 
особу як суб’єкт злочину, виникають складнощі 
при визначенні наявності або відсутності у неї такої 
ознаки, як вина. Ця суб’єктивна сторона злочину 
традиційно вважається такою, що притаманна тільки 
людині – фізичний особі [1]. Раніше більшість пра-
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вових систем визнавала догму, відповідно до якої 
компанія не може нести кримінальну відповідаль-
ність згідно з національним законодавством, адже 
вона є юридичною фікцією, яка не володіє незалеж-
ною волею [2]. Така теорія існувала і в європейських 
країнах, і в країнах загального права тривалий час, 
доки вчені та юристи-практики не почали зіштовху-
ватися з великою кількістю злочинів, в яких винною 
не можна визнати конкретну особу або конкретних 
осіб; а злочин був скоєний як наслідок певної сукуп-
ності рішень і дій в інтересах саме корпоративного 
утворення, а не однієї конкретної людини. Зрештою, 
науковці і практики як в англосаксонській, так і в 
континентальній системах права визнали можли-
вість юридичної особи бути винною в скоєнні зло-
чину [3].

Концепція кримінальної відповідальності юри-
дичних осіб вже давно еволюціонувала з покарання 
людини (працівника, директора, власника) за про-
типравне діяння компанії. Раніше закон визнавав 
директорів, службових осіб, працівників чи пред-
ставників компаній винними за правопорушення, 
які, по суті, реалізовувалися самою компанією [4]. В 
результаті цього кількість злочинів, здійснених ком-
паніями, почала різко зростати. Працівника визнали 
відповідальним та покарали, але злочинна система 
залишалася в корпорації, і злочинна діяльність про-
довжувалася.

Крім того, влада та вплив юридичної особи наба-
гато сильніші, ніж одного або декількох її праців-
ників. Тому більш логічним видається покладення 
відповідальності саме на компанію в цілому, ніж на 
одну особу, беручи до уваги значимість та наслідки 
злочину, в якому винна компанія. Застосування саме 
корпоративної відповідальності є вкрай важливим 
в тих випадках, коли компанії можуть використо-
вувати можливість реструктуризації з метою уник-
нення відповідальності за протиправні діяння [5], 
Таким чином, визнання інституту корпоративної 
кримінальної відповідальності, що тягне за собою 
застосування відповідного покарання, забезпечує 
баланс, коли особа не може виправдатися, сховав-
шись за діяльністю компанії, а компанія, в свою 
чергу, не може використати одного з працівників як 
«цапа-відбувйала» за свою протиправну діяльність.

Ще одна причина застосування кримінальної 
відповідальності до юридичних осіб є додатковим 
інструментом впливу на компанію. Знаючи про мож-
ливість бути покараними відповідно до криміналь-
ного законодавства, менеджмент компанії розробляє 
більш ефективну політику дотримання як національ-
ного законодавства, так і внутрішніх норм та правил 
поведінки. Кримінальна відповідальність спонукає 
компанію вести більш відповідальну корпоративну 
політку, яка спрямована на попередження злочинної 
поведінки як співробітників, так і діяльності компа-
нії в цілому. В декількох правових доктринах євро-
пейських країн вже визнали, що санкції, які накла-
даються на юридичну особу, грають важливу роль в 
посиленні та укріпленні норми внутрішньої корпо-
ративної поведінки [4, с. 154].

До того ж, визнання юридичної особи такою, що 
може нести кримінальну, а не тільки адміністративну 
чи цивільну відповідальність, дає змогу використо-
вувати ширше коло більш дієвих видів покарання. 
Дослідження показали, що кримінальна відповідаль-
ність корпоративних суб’єктів викликає більший 
сором та публічний осуд, ніж санкції, які виникають 
відповідно до цивільного законодавства [4]. Часто 
набагато вигідніше накласти на компанію санкції 
у вигляді штрафу чи навіть ліквідації, ніж карати 
тюремним ув’язненням менеджерів. В останньому 
випадку особа або декілька осіб перебуватимуть за 
гратами, але сама компанія не понесе великих (крім 
кадрових) втрат і продовжить, цілком ймовірно, ту 
саму злочинну діяльність [4, с. 159].

Наслідки протиправної кримінальної поведінки 
юридичних осіб здебільшого відрізняються вели-
кими масштабами та значущістю. Можна з впевне-
ністю стверджувати, що наслідки злочину, скоєного 
компанією, значніші, ніж можуть бути від право-
порушення однієї фізичної особи. Це стосується як 
розміру фінансових втрат, так і масштабу впливу 
протиправної поведінки на суспільство та навко-
лишнє середовище. Наприклад, визнаючи свою вину 
в порушенні закону США «Про боротьбу з коруп-
цією з боку фізичних та юридичних осіб – резиден-
тів США на території іноземних держав», німецька 
корпорація «Сіменз» (Siemens) визнала, що протягом 
шести років давала хабарі за отримання контрактів 
в розмірі 1,4 млрд. дол. США через свої представ-
ництва у Франції, Туреччині, в країнах Середнього 
Сходу [6]. Інший приклад: фармацевтична корпора-
ція «Пфайзер» (Pfizer) сплатила 2,3 млрд. дол. США, 
включаючи кримінальний штраф в 1,2 млрд. дол. 
США, внаслідок накладення цивільної та криміналь-
ної відповідальності за неправомірне рекламування 
своєї продукції [7].

Зрозуміло, що штрафи в згаданих справах вели-
чезні и притаманні лише справам з дуже великими 
корпораціями та серйозними злочинами. Проте тра-
диційно компаніям, незалежно від розміру та обороту, 
доводиться платити великі штрафи, якщо йдеться про 
санкції за кримінальний злочин, скоєний юридичною 
особою. Усвідомлення того, що відповідальність буде 
значною, робить компанії та їхнє керівництво більш 
розсудливими та відповідальними під час прийняття 
рішень, допуску тієї чи іншої поведінки, складання 
внутрішніх правил компанії.

Вказані вище аргументи доводять, що корпора-
тивна кримінальна відповідальність є важливим та 
іноді необхідним інститутом в країнах як загального, 
так і континентального права. В той же час історич-
ний розвиток інституту корпоративної кримінальної 
відповідальності в різних правових системах має 
свої відмінності і особливості.

Більшість країн загальної системи права визнали 
необхідність застосування кримінальної відпові-
дальності до юридичних осіб раніше, ніж юрисдик-
ції континентального права [8]. В США та Велико-
британії кримінальну відповідальність компаній 
почали визнавати після того, як квазідержавні органи 
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показали свою неспроможність покарати винних за 
великі втрати, які понесло суспільство внаслідок 
діяльності корпорацій. До середини ХІХ ст. корпо-
ративну кримінальну відповідальність поширили на 
всі правопорушення, які не потребували доведення 
наявності умислу як суб’єктивної складової зло-
чину [9]. Вимога доведення вини у вигляді умислу 
або необережності з’явилася в США у 1909 році, а 
у Великобританії – в 1917 році [10]. Однак, не див-
лячись на схожі традиції країн загального права, 
сучасне правове регулювання корпоративної кримі-
нальної відповідальності дещо відрізняється в різ-
них країнах однієї системи.

В США суди на федеральному рівні визнають 
підхід субсидіарної відповідальності, визнаючи 
юридичних осіб відповідальними за всі злочини, 
включаючи ті, які містять намір. Американські суди 
використовують принцип «нехай принципал відпо-
відає» (“respondeat superior”), який означає, що кор-
порація несе кримінальну відповідальність за непра-
вомірні дії будь-якого зі співробітників за умови, 
що такий співробітник скоїв злочин в рамках своїх 
повноважень та з наміром принести вигоду своїй 
компанії [10, с. 130–134].

У Великобританії превалює доктрина «альте-
рего» (“alterego doctrine”). Відповідно до неї кри-
мінальна відповідальність повинна бути покладена 
на осіб, які управляють та контролюють юридичну 
особу. Відповідно, їхні діяння, думки та наміри 
визнають діяннями, думками та намірами власне 
юридичної особи [11]. Таким чином, кримінальна 
поведінка тих осіб, які вважаються такими, що «вті-
люють» компанію, виступають представниками її 
«волі та розуму», беруть на себе відповідальність 
за злочини компанії як такої [12]. Класична теорія, 
визнана століття тому в Сполученому королівстві, 
сьогодні піддається певній критиці через те, що 
сучасні корпорації більше залежать від горизон-
тального або регіонального менеджменту, ніж від 
одного-двох осіб – керівників компанії.

Велика кількість фахівців кримінального та кор-
поративного права в США виступали за відміну або 
значне звуження дії інституту кримінальної відпо-
відальності юридичних осіб. Хвиля опозиції навіть 
доходила до вимоги відмінити покарання компа-
ній у вигляді санкцій, які застосовуються до кри-
мінальних злочинів, мотивуючи таку вимогу тим, 
що визнання кримінальної корпоративної відпові-
дальності взагалі було помилкою [13]. Прибічники 
цієї теорії доводили, що корпоративна кримінальна 
відповідальність не є ефективною та повинна бути 
замінена цивільною відповідальністю юридичної 
особи або кримінальною відповідальністю фізичної 
особи – співробітника або представника відповідної 
юридичної особи. Прибічники відміни кримінальної 
відповідальності корпорацій наводять такий аргу-
мент: юридична особа – це юридична фікція, яка не 
може бути покарана. В той же час невинні акціонери 
разом зі співробітниками, кредиторами, клієнтами та 
суспільством в цілому змушені бути суб’єктами кри-
мінального покарання [13, с. 1366–1367].

Вагомим аргументом на захист корпоратив-
ної кримінальної відповідальності є визнання того 
факту, що створення компанії полягає в створенні 
юридичної особи, яка існує окремо від її акціоне-
рів, працівників, кредиторів та інших учасників; має 
власні активи та несе відокремлену відповідальність. 
Нарешті, ідея сприйняття юридичних осіб так само, 
як і фізичних було підтримано Верховним Судом 
США. У своєму рішенні Суд відхилив аргумент про 
те, що політична промова юридичної особи (корпо-
рації або іншої асоціації) та фізичної особи пови-
нні сприйматися по-різному відповідно до Першої 
поправки, тільки на тій підставі, що юридичні особи 
(корпорації або асоціації) не є фізичними істотами.

Англійське право вважає юридичних осіб 
штучними витворами закону, які підпорядкову-
ються кримінальному праву так само, як і фізичні 
особи. Однак застосування цього ускладнюється 
правосуб’єктністю юридичної особи, а також тим 
фактом, що компанії «думають, приймають рішення 
та діють» за допомогою фізичних осіб [10, с. 291].

В англійському праві існує дві основні теорії, які 
суд використовує при вирішенні питання застосу-
вання кримінальної відповідальності до юридичної 
особи. Теорія агенту, відома як теорія відповідаль-
ності за чужу вину, заснована на принципі, що пра-
цівники компанії завжди виступають її агентами. 
Іншими словами, компанія відповідальна за ті зло-
чинні дії, які скоїли її співробітники, але які можуть 
бути кваліфіковані такими, які вчинені саме компа-
нією [10, с. 42]. Підходячи до корпоративної кримі-
нальної відповідальності крізь призму вказаної тео-
рії, бачимо, що різниця між діями та бездіяльністю 
рядових співробітників компанії та вищого менедж-
менту повністю відсутня.

Відповідно до теорії ідентифікації або «управ-
ління розумом та волею» компанія не може бути 
визнана відповідальною за злочин доти, доки не 
буде встановлений зв’язок між компанією та фізич-
ною особою, яка фактично скоїла цей злочин [14]. 
Згадана теорія визначає компанію винною за непра-
вомірні діяння індивідуума на основі припущення, 
що його дії та бездіяльність виступають одночасно 
діями та бездіяльністю його компанії, тобто фізична 
особа повністю ідентифікується з юридичною.

Правова доктрина країн континентальної сис-
теми права неохоче визначала інститут кримінальної 
відповідальності юридичних осіб. Аргументів було 
багато, але одним з основних було переконання в 
тому, що група осіб не може бути винною з точки 
зору морального аспекту (який може бути притаман-
ний тільки людині). Таким чином, противники теорії 
корпоративного злочину та відповідальності сто-
яли на тому, що групові утворення не можуть бути 
суб’єктами кримінальної відповідальності і нести 
відповідне покарання. Принцип “societas delinquere 
non potest” включає в себе два твердження, які запе-
речують можливість існування кримінальної відпо-
відальності юридичних осіб. По-перше, компанії 
не можуть діяти за власною волею або з умислом, 
що є обов’язковими елементами складу злочину. 
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По-друге, юридичні особи не можуть розглядатися 
як повноцінні суб’єкти злочину, адже тільки люд-
ські істоти (фізичні особи) здатні робити моральний 
вибір, оцінюючи, що правильно, а що ні [15].

Незважаючи на тривалу опозицію запрова-
дженню корпоративної кримінальної відповідаль-
ності, вже в 70-х роках ХХ ст. почалися протилежні 
рухи через поширення схем правопорушень, в яких 
були задіяні саме компанії [16]. Знадобилося ще 
20 років для того, щоб почати запроваджувати відпо-
відну концепцію в законодавство. В 2006 році інсти-
тут корпоративної кримінальної відповідальності 
ввели в Австрії, в 1999 році – в Бельгії, в 1996 році – 
в Данії, в 1995 році – у Фінляндії, в 1976 році –  
в Нідерландах, в 1991 році – в Норвегії, в 2003 році – 
в Іспанії, в 2003 році – у Швейцарії, а в 2014 році – в 
Україні [17].

Наведена історія еволюції інституту кримінальної 
відповідальності в англосаксонській та романо-гер-
манській правових системах демонструє адаптацію 
сучасного законодавства багатьох країн до порівняно 
нового інституту. В більшості країн компанії користу-
ються такими ж правами та обов’язками, як і індивіди. 
Корпорації несуть відповідальність за злочини в тій 
самій мірі, в якій її несуть фізичні особи. В багатьох 
країнах за останні 20–30 років, а іноді і майже сто-
ліття існування інститут кримінальної відповідаль-
ності юридичної особи отримав більш складну форму 
через складність та багатогранність відповідних пра-
вовідносин. Наприклад, в США при реорганізації 
компанія-правонаступниця несе відповідальність за 
діяльність своєї попередниці [18]. В Німеччині навіть 
відповідно до моделі «некримінальної відповідаль-
ності» компанії автономно відповідають за скоєні зло-
чини, користуючись такими самими фундаменталь-
ними правами, як і людина [19].

Якщо порівнювати американський та англійський 
підходи до кримінальної відповідальності юри-
дичних осіб, можна побачити, що перший є більш 
досконалим. В США закон чітко визначає список 
юридичних осіб, які можуть нести кримінальну від-
повідальність. Більше того, англійська модель має 
більш обмежувальний характер, ніж американська.

На сьогодні існує три системи визначення, які 
саме види юридичних осіб можуть нести кримі-
нальну відповідальність за скоєння злочину. Від-
повідно до першої системи «загальної відповідаль-
ності» кримінальна відповідальність юридичних 
осіб прирівнюється до відповідальності фізичних 
осіб, а компанії вважаються такими, що здатні скоїти 
будь-яке злочинне діяння. Така система діє в Англії, 
Нідерландах та Бельгії [19]. Так, в Англії компанії 
несуть кримінальну відповідальність майже за всі 
види злочинів за виключенням тих, за які покаран-
ням виступає ув’язнення.

Друга система вимагає від законодавця точного 
визначення в кожному конкретному випадку, чи 
може юридична особа нести кримінальну відпові-
дальність. Така система існує у Франції, де відпо-
відно до 121 та 122 статей Кримінального кодексу 
юридичні особи несуть кримінальну відповідаль-

ність тільки у випадках, прямо передбачених від-
повідним законом. На додаток до цього корпорації 
підпадають під кримінальні санкції за умови наяв-
ності критерію повторної участі в скоєнні відповід-
ного злочинного діяння [20]. Така норма є скоріше 
недоліком системи, адже, намагаючись виключити 
злочини, які не можуть бути скоєні компанією, фран-
цузький законодавець забуває про той факт, що юри-
дичні особи можуть бути не тільки виконавцями, але 
й співучасниками злочинів.

В рамках теорії системи існує чіткий список зло-
чинів, за які юридичні особи несуть кримінальну 
відповідальність [20]. Така система існує в США, 
де законодавець розробив спеціальні директиви 
для визначення міри покарання (US Sentencing 
Guidelines), які містять вичерпний список злочинів, 
які можуть бути скоєні юридичними особами. Теоре-
тично американська корпоративна кримінальна від-
повідальність поширюється на всі види злочинів, які 
відповідно до закону можуть бути скоєні і фізичною 
особою [21], Таким чином, компанія може нести від-
повідальність за пограбування, хабарництво, вбив-
ство, в тому числі за необережністю. Американська 
модель видається найбільш ефективною та стабіль-
ною з усіх. Однак в той же час англійська та німецька 
моделі виступають гарними прикладами, адже вони 
не обмежують коло злочинів, за які юридичні особи 
можуть нести кримінальну відповідальність, вста-
новлюючи за них таку саму відповідальність, яку 
несуть фізичні особи в таких випадках.

Отже, роблячи висновок, можна ствердити, що, 
хоча інститут кримінальної відповідальності юри-
дичних осіб зародився майже століття тому, до сьо-
годнішнього дня він залишається досить спірною 
правовою категорією в багатьох юрисдикціях різ-
них правових систем. Сьогодні кримінальна відпо-
відальність компаній стала актуальною темою для 
дискусій в розрізі захисту прав людини, екологічних 
злочинів, трудового права тощо. З ростом так зва-
ної корпоративної злочинності (фінансові злочини, 
шахрайство, хабарництво тощо) уряди різних країн 
все більше приділяють увагу нормативному вре-
гулюванню питання відповідальності компаній за 
правопорушення. Масштаб таких правопорушень та 
їхніх наслідків все більше штовхає законодавців до 
прибічників застосування кримінальної відповідаль-
ності до корпорацій-злочинців.

Незважаючи на різницю в підходах до корпо-
ративної кримінальної відповідальності в різних 
юрисдикціях, всі сходяться в одному – злочинні 
корпорації повинні бути покарані. В різних країнах 
існують різні моделі визначення та кваліфікації кор-
поративних злочинів і відповідальності за них. В той 
же час важко не погодитися з фактом, що компанії 
є суб’єктами сучасного суспільства, які користу-
ються схожими правами та обов’язками з правами 
та обов’язками фізичних осіб. Більше того, в деяких 
випадках права та обов’язки зазначених суб’єктів 
суспільства є ідентичними. Як наслідок, компанії 
повинні регулюватися такими самими нормами та 
законами, що й індивіди.
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Серед значущих заохочувальних інститутів для 
засуджених, які відбувають покарання в місцях 
позбавлення волі, слід назвати міжгалузевий інсти-
тут умовно-дострокового звільнення від відбування 
покарання, який містить норми кримінального, кри-
мінально-виконавчого і кримінального процесуаль-
ного права. Багато вітчизняних і зарубіжних вчених 
визнають інститут умовно-дострокового звільнення 
важливим засобом стимулювання поведінки.

Соціально-правову сутність умовно-достроко-
вого звільнення можна пояснити таким положенням. 
Так, мета покарання може досягатися до закінчення 
призначеного судом строку покарання, що зумов-
лює втрату будь-якого сенсу подальшого його вико-
нання, стаючи навіть шкідливим. Виникає потреба в 
достроковому припиненні реалізації покарання.

Саме кримінальне, кримінальне процесуальне 
та кримінально-виконавче законодавство України 
таку можливість суду надає за допомогою умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання, 
що відіграє суттєву роль, даючи можливість засу-
дженому самостійно скоротити час відбування пока-
рання, порівняно з тим строком, що призначений за 
вироком суду.

Метою статті є визначення місця інституту 
умовно-дострокового звільнення від відбування 
покарання у кримінально-виконавчому процесі 
України.

Теоретичною основою написання статті стали 
праці відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, серед 
яких чільне місце посідають В.А. Бадира, І.Г. Бога-
тирьов, М.Я. Гуцуляк, О.В. Дащенко, Т.А. Денисова, 
О.М. Джужа, О.М. Звенигородський, С.Й. Зельдова, 
І.І. Журова, Д.В. Казначеєва, О.Г. Колб, В.О. Мер-
кулова, О.С. Міхлін, В.Г. Павленко, М.С. Пузирьов, 
Є.О. Письменський, М.С. Пузирьова, М.В. Романова, 

В.П. Севостьянова, В.В. Скибицького, М.І. Скриго-
нюк, А.Х. Степанюк, Ю.М. Ткачевський, В.М. Труб-
ников, С.І. Халимон, О.О. Шкута, І.С. Яковець.

Віддаючи належне їх досягненням та використо-
вуючи їх у статті, ми не тільки певним чином роз-
криваємо їх, а і констатуємо, що інституту умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання у 
кримінально-виконавчому процесі України, на жаль, 
приділено недостатньо уваги.

На нашу думку, інститут умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання сприяє більш 
ранньому поверненню засудженого в соціум, забез-
печуючи поступовий перехід від режимних обме-
жень покарання до законослухняного способу життя 
на волі. Одночасно, як зазначає у власному дослі-
дженні Є.О. Письменський, з цим не тільки зменшу-
ється несприятливий вплив покарання на засудже-
ного, але й згладжуються його негативні наслідки, 
що випробовує на собі суспільство [1, с. 164].

Невипадково особливу роль умовно-дострокове 
звільнення відіграє у кримінально-виконавчому про-
цесі відбування одного з найсуворіших видів пока-
рань – позбавлення волі на певний строк. Саме такої 
думки дотримуються О.В. Безпалюк, А.П. Гель, тому 
що цей інститут дає змогу засудженому ще задовго 
до закінчення строку покарання повернутися з умов 
суворої фізичної ізоляції до суспільства, відновити 
свої ще не до кінця втрачені соціально-корисні 
зв’язки та стати повноцінним членом суспільства 
[2, с. 71].

Доречно звернути увагу на позицію зарубіжного 
вченого Ю.М. Ткачевського, який вважає, що від-
мова від умовно-дострокового звільнення не тільки 
суперечить закону, а й може певною мірою підірвати 
віру в його реальну можливість, що здатне завдати 
шкоди виправленню засуджених [3, с. 50–51].  
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З іншого боку, не виключено, що довільне застосу-
вання умовно-дострокового звільнення до осіб, які 
не довели свого виправлення, завдає ще більшої 
шкоди діяльності кримінально-виконавчої системи 
держави.

Отже, звільнення порушників режиму, осіб, які 
не виправилися та не намагаються цього робити, 
позбавляє засуджених стимулу до правомірної пове-
дінки та сумлінної праці. У них може скластися 
думка про те, що досить відбути частину призначе-
ного судом строку покарання, й незалежно від пове-
дінки чи успіхів у праці відбудеться умовно-достро-
кове звільнення.

Як засвідчує вивчення статистичних даних, у 
2015 р. за вироками, що набрали законної сили, 
були раніше судимими і мали незняту або непога-
шену судимість 41,5 тис. осіб, або 24,6% (у 2013 р. – 
25,1%); із них раніше були звільнені умовно-достро-
ково 9,7 тис. осіб, або 23,2 % (у 2014 р. – 24,6%) [4].

Таким чином, незважаючи на широке поширення 
розглядуваного виду звільнення від відбування 
покарання, виникає питання про якість його застосу-
вання на практиці. Вищезазначені статистичні дані 
дають підстави вважати, що зберігається тенденція 
зростання рівня рецидиву серед осіб, звільнених від 
відбування покарання, і, відповідно, умовно-достро-
кове звільнення не здійснює необхідного впливу на 
засуджених.

Не в останню чергу це пов’язано з недоско-
налістю законодавчих норм, що регламентують 
умовно-дострокове звільнення. Так, у ч. 2 ст. 132 
Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – 
КВК України) передбачено, що засуджені до позбав-
лення волі, які стали на шлях виправлення або 
сумлінною поведінкою і ставленням до праці та 
навчання довели своє виправлення, можуть бути у 
встановленому законом порядку представлені до 
заміни невідбутої частини покарання більш м’яким 
або, як вважає І.І. Журова [5, с. 106], до умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання.

Доречно звернути увагу на те, що у кримінально-
виконавчому процесі застосування умовно-достро-
кового звільнення від відбування покарання вимагає 
обов’язкової наявності двох підстав, які в юридичній 
літературі зазвичай називають матеріальною (фак-
тичною) та формальною (правовою). Саме єдність 
матеріальної та формальної підстав є тією основою, 
за наявності якої може бути ухвалено рішення про 
зміну правового статусу засудженого.

Крім того, таке поєднання підстав цього виду 
звільнення від відбування покарання, на думку зару-
біжного вченого С.В. Маликова, забезпечує досяг-
нення цілей покарання й дає змогу докладно вивчити 
засудженого, а останньому надає час довести своє 
виправлення. Водночас їх єдність обґрунтовується 
й тим, що окремо вони не спричиняють тих право-
вих наслідків, які можуть виникнути за їх сукупності 
[6, с. 85].

Отже, матеріальна підстава відображає її якісну 
характеристику та полягає в тому, що засуджена 
особа виправилась, і це доведено нею під час від-

бування покарання. При цьому слід зазначити, що 
окремі вчені не погоджуються з думкою, згідно з 
якою підставою умовно-дострокового звільнення є 
виправлення засудженого під час відбування пока-
рання, оскільки вона нібито не узгоджується з умов-
ним характером цього звільнення.

Зокрема, слід підтримати думку вітчизняного 
вченого О.В. Дащенко про те, що особу, якщо вона 
виправилася, логічно остаточно звільнити від захо-
дів кримінально-правового впливу, оскільки продо-
вження реалізації кримінальної відповідальності в 
цих випадках недоцільне [7, с. 9]. Отже, наявні недо-
ліки у формулюванні матеріальної підстави дослі-
джуваного заохочувального інституту засуджених 
засвідчує, що суди не завжди чітко розуміють, що 
складає матеріальну підставу умовно-дострокового 
звільнення й замість констатації доведеності виправ-
лення відзначають повне, остаточне або тверде ста-
новлення на шлях виправлення.

Зокрема, рішенням Володимир-Волинського 
міського суду Волинської області засуджена особа 
була умовно-достроково звільнена від відбування 
покарання у виді виправних робіт з огляду на те, що 
за час відбування покарання вона повністю стала на 
шлях виправлення [8]. У постанові Миколаївського 
районного суду Миколаївської області від 24 лютого 
2010 р. зазначається, що засудженого можна звіль-
нити умовно-достроково від покарання як такого, що 
твердо став на шлях виправлення [9].

Очевидно, що така ситуація не сприяє виправ-
ленню засудженого і створює складнощі у роботі 
судів при застосуванні зазначеного заохочувального 
інституту. Із практики діяльності установ Міністер-
ства юстиції України випливає, що при застосуванні 
до засудженого відповідної заохочувальної норми 
(зокрема, ст. 81, 82 Кримінального кодексу України 
(далі – КК України), ст. 100, 101 КВК України) адміні-
страція колонії не звертає суттєвої уваги на відповід-
ний ступінь виправлення (головне, щоб засуджений 
не мав непогашених або незнятих заходів стягнення, 
тобто його поведінка має бути просто правослухня-
ною), а керується формальними підставами.

Тобто більшою мірою застосування до засудже-
ного умовно-дострокового звільнення від відбування 
покарання, заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким або зміни умов тримання засуджених 
до позбавлення волі залежить від строків, зазначе-
них у ч. 3 ст. 81, ч. 4 ст. 82 КК України, ч. 1 ст. 101 
КВК України.

У зв’язку з цим у судовій та іншій правозасто-
совній практиці залишаються суттєві розходження 
з приводу того, які критерії та показники є визна-
чальними при прийнятті рішення про застосу-
вання того чи іншого заохочувального інституту. 
Як наслідок, це негативно впливає на дотримання 
принципів законності, справедливості, гуманізму та 
перешкоджає процесу виправлення і ресоціалізації 
засуджених. Тому слід конкретизувати показники 
оцінки поведінки засуджених, які відповідають їх 
умовно-достроковому звільненню від відбування 
покарання.
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Враховуючи те, що у вітчизняній правовій системі 
питання застосування заохочувальних інститутів 
(у тому числі умовно-дострокового звільнення) до 
засуджених в установах виконання покарань Мініс-
терства юстиції України мають колізійний характер, 
вважаємо за доцільне звернутися до зарубіжного 
досвіду з означеного питання. Зокрема, в Росії в усіх 
виправних установах (далі – ВУ), крім виправних 
колоній особливого режиму для засуджених, які від-
бувають довічне позбавлення волі, та лікувальних 
ВУ, застосовується система соціальних ліфтів.

Назва цієї системи у Росії введена вперше на 
пострадянському просторі та, як ми вважаємо, не є 
аналогом прогресивної системи виконання покарань, 
оскільки не враховує усіх категорій засуджених, 
зокрема довічників. Відповідно до «Методичних 
рекомендацій щодо застосування системи соціаль-
них ліфтів у ВУ Федеральної служби виконання 
покарань Росії в умовах чинного законодавства» сис-
тема соціальних ліфтів є механізмом зміни умов від-
бування покарання, зміни виду ВУ, заміни невідбутої 
частини покарання більш м’яким видом покарання, 
застосування умовно-дострокового звільнення шля-
хом оцінки комісією ВУ поведінки засуджених за 
допомогою певних критеріїв.

Відповідно до методичних рекомендацій кри-
терії оцінки поведінки засуджених поділяються на 
два види: основний і додатковий. Основний кри-
терій оцінки поведінки засудженого – дотримання 
ним порядку відбування покарання. Додатковими 
є два критерії: а) прагнення засудженого до психо-
фізичного коригування (корекції) своєї особистості 
та ініціативні заходи до ресоціалізації; б) інші події 
та дії, які свідчать про активну позитивну позицію 
засудженого.

Ці критерії успішно застосовуються у ВУ при 
оцінці поведінки засуджених, визначенні умов від-
бування покарань і застосуванні різних заохочуваль-
них інститутів. На нашу думку, такі критерії можна 
використовувати і вітчизняними судами при при-
йнятті рішень про умовно-дострокове звільнення від 
відбування покарання та заміну невідбутої частини 
покарання більш м’яким, а також органами і устано-
вами Міністерства юстиції України при зміні умов 
тримання засуджених до позбавлення волі.

Отже, позитивно оцінюючи досвід Росії щодо 
застосування системи соціальних ліфтів, 78% опита-
них нами співробітників виправних колоній висло-
вили пропозицію щодо закріплення положень про 
соціальні ліфти стосовно засуджених до позбав-
лення волі на певний строк у КВК України, а також 
розроблення відповідних методичних рекомендацій.

Крім того, результати нашого дослідження про-
блем удосконалення заохочувальних інститутів в 
кримінально-виконавчому процесі свідчать про те, 
що 37% опитаних нами співробітників вважають, 
що до засуджених при розгляді питання про умовно-
дострокове звільнення від відбування покарання та 
заміну невідбутої частини покарання більш м’яким 
мають застосовуватися такі критерії оцінки пове-
дінки засуджених:

1) основний – дотримання засудженим установ-
леного порядку відбування покарання;

2) додатковий – прагнення засудженого до 
психофізичного коригування (корекції) своєї осо-
бистості (в тому числі виконання програми психо-
логічної корекції особистості) та ініціативні заходи 
до ресоціалізації (сумлінне ставлення до праці, 
навчання, участь у виховних заходах і поновлення 
соціально корисних зв’язків);

3) додатковий – дії, які свідчать про активну 
позитивну позицію засудженого (публічне розка-
яння і письмові вибачення потерпілому, часткове або 
повне відшкодування завданої шкоди).

Основними причинами негативних рішень суду 
щодо застосування до засудженого умовно-достро-
кового звільнення від відбування покарання є:

– тяжкість вчиненого злочину і значний строк 
покарання;

– наявність дисциплінарних стягнень протя-
гом усього періоду відбування покарання (незважа-
ючи на те, що ці стягнення або погашені, або зняті 
достроково);

– наявність цивільного позову, який не погашено 
у повному обсязі; у зв’язку з цим варто зазначити, 
що чинним кримінальним, кримінально-виконавчим 
та кримінальним процесуальними законодавством 
зазначений факт однозначно не визначено підставою 
відмови в умовно-достроковому звільненні;

– відсутність впевненості в тому, що засудже-
ний знову не вчинить злочин.

Доречно звернути увагу на те, що лише ч. 4 ст. 539 
Кримінального процесуального кодексу України міс-
тить норму, яка, однак, також не дає однозначної від-
повіді на вирішення зазначеної проблеми: «У судове 
засідання викликаються засуджений, його захисник, 
законний представник, прокурор. Про час та місце 
розгляду клопотання (подання) повідомляються 
орган або установа виконання покарань, що відає 
виконанням покарання або здійснює контроль за 
поведінкою засудженого; лікарська комісія, що дала 
висновок стосовно питань застосування до засудже-
ного примусового лікування або його припинення, у 
випадку розгляду відповідних питань; спостережна 
комісія, служба у справах дітей, якщо розглядається 
погоджене з ними клопотання, інші особи у разі 
необхідності».

Зазначена колізія дещо краще, на нашу думку, 
вирішена в Росії. Зокрема, у ч. 1 ст. 175 КВК РФ 
зазначено, що у період відбування покарання засу-
джений частково або повністю повинен відшкоду-
вати завдану шкоду або іншим способом загладити 
шкоду, завдану в результаті злочину [10]. Ні для кого 
не є новиною, що засуджені, які відбувають пока-
рання в органах і установах Міністерства юстиції 
України і матеріали яких подаються до суду на засто-
сування умовно-дострокового звільнення, диферен-
ціюються за матеріальним статком.

І тому одні категорії засуджених на час судового 
розгляду справи про умовно-дострокове звільнення 
повністю погасили цивільний позов по їх криміналь-
ній справі, а інші – ні. І суд в останньому випадку 
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робить висновок про недосягнення засудженим 
(незважаючи на позитивну характеристику від адмі-
ністрації органу чи установи Міністерства юстиції 
України) ступеня виправлення «довів своє виправ-
лення».

Ми вважаємо,що в такий спосіб порушуються 
принципи законності, справедливості, гуманізму 
кримінально-виконавчого законодавства, оскільки, 
згідно з ч. 1 ст. 6 КВК України виправлення засудже-
ного – процес позитивних змін, які відбуваються в 
його особистості та створюють у нього готовність 
до самокерованої правослухняної поведінки. І чинне 
законодавство в жодній нормі не ставить досягнення 
певного ступеня виправлення у залежність від пев-
них грошових ознак, як-от об’єктивна неможливість 
задовольнити цивільний позов у повному обсязі 
на момент подання до суду матеріалів на умовно-
дострокове звільнення.

Тому з метою удосконалення практики застосу-
вання умовно-дострокового звільнення від відбу-
вання покарання доцільно підтримати пропозицію 
І.І. Журової про доповнення чинного законодав-
ства такими нормами: 1) ч. 4 ст. 539 КПК України 
доповнити абзацом такого змісту: «Часткове від-
шкодування завданої злочином шкоди не може бути 
підставою для відмови в умовно-достроковому звіль-
ненні від відбування покарання. У такому разі суд 
вправі покласти на особу, звільнену від відбування 
покарання, обов’язок попросити публічно або в іншій 

формі пробачення у потерпілого. Виконання зазна-
ченого обов’язку не звільняє особу від подальшого 
відшкодування шкоди у термін, визначений рішен-
ням суду»; 2) ч. 3 ст. 154 КВК України доповнити 
абзацом такого змісту: «Після умовно-дострокового 
звільнення засудженого від відбування покарання 
збитки, не відшкодовані ним за цивільним позовом 
по кримінальній справі, можуть бути стягнені за 
рішенням суду у встановленому законом порядку» 
[11, с. 18–19].

Наведені приклади вказують на те, що суди, 
по-перше, часто при вирішенні питання про те, чи 
наявні підстави для визнання засудженого таким, 
що довів своє виправлення і заслуговує на умовно-
дострокове звільнення, досліджують поведінку засу-
дженого не в період відбування ним покарання, а на 
момент вчинення злочину, що призводить до поми-
лок у застосуванні ст. 81 КК України, а по-друге, при 
позитивній характеристиці адміністрації установи 
виконання покарань Міністерства юстиції вказують 
на відсутність єдиного підходу у застосуванні дослі-
джуваного заохочувального інституту та взаємодії 
адміністрації установи із судами.

Отже, запропоновані нами зміни до чинного 
законодавства у сфері застосування умовно-достро-
кового звільнення, на нашу думку, сприятимуть під-
вищенню ефективності реалізації зазначеного між-
галузевого заохочувального інституту, виправленню 
і ресоціалізації засуджених.
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2014 та 2015 роки були знаковими як в політич-
ному житті країни, так і в правотворчій діяльності. 
З 21 лютого 2014 року по сьогоднішній день до кри-
мінального закону внесено низку змін, які вплинули 
на показники росту службової злочинності та ефек-
тивність роботи правоохоронних органів. Україн-
ський законодавець провів неоднозначні реформи та 
прийняв ряд змін до Кримінального кодексу Укра-
їни, що викликають багато непорозумінь у правозас-
тосовній практиці.

Ефективність попередження службової зло-
чинності, базовою складовою якої є в будь-якому 
випадку злочини у сфері економічної діяльності та 
злочини, пов’язані із корупцією, впливає на рівень 
довіри міжнародних партнерів до України, інвести-
ційну активність, готовність кредитування України 
міжнародними інституціями.

На нашу думку, деякі зі змін, імплементованих до 
Кримінального кодексу України 21 лютого 2014 року, 
13 травня 2014 року, 14 жовтня 2014 року, 12 лютого 
2015 року, демонструють не прогрес законотворчої та 
правозастосовної діяльності, а регрес та конформізм.

Можливість ефективної роботи правоохоронних 
органів із попередження злочинів у сфері службо-
вої діяльності, зокрема зловживання владою або 
службовим становищем, зумовлена вичерпністю та 
логічно правильною законодавчою конструкцією 
норм матеріального права.

Найважливішими завданнями сьогодення для 
законодавця та загалом для науки кримінального 
права є зміна норм кримінального закону згідно з 
потребами економіки та суспільства, що зумовить 

зростання макроекономічних показників та довіри 
до правоохоронної системи.

Таким чином, сучасний підхід до запобігання 
службовій злочинності вимагає комплексної розробки 
основних засад запобіжної та правотворчої діяль-
ності, внесення змін та доповнень до правових норм.

Так, проблемні питання правозастосування норм 
про кримінальну відповідальність за вчинення зло-
вживання владою або службовим становищем, 
зокрема, знайшли своє відображення в роботах 
Н.С. Юзікової, А.Я. Светлова, П.П. Андрушка, 
А.Я. Асниса, А.М. Бандурки, Л.М. Давиденка, 
О.О. Кравченка, Т.І. Слуцької, М.В. Кочерова.

Проблематику імплементації змін, внесених 
упродовж 2014–2015 років до Кримінального 
кодексу України (далі – ККУ), їх кримінально-право-
вих аспектів у роботах, що виконані на пострадян-
ському просторі, не представлено.

Дослідження буде виконано відповідно до Пріо-
ритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–
2015 роки, що затверджено Постановою загальних 
зборів НАПрН України 24 вересня 2010 року № 14-10.

Основними цілями роботи є системний аналіз 
внесених змін та розробка шляхів вдосконалення та 
зміни згідно з потребами держави норм криміналь-
ного закону, що регулюють суспільні відносини у 
сфері запобігання службовим злочинам.

Досягнення поставлених цілей дослідження 
зумовило постановку та вирішення таких завдань:

– сформувати підхід до правильного визначення 
суб’єктного складу злочину, передбаченого статтею 
364 ККУ;
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– запропонувати підхід до розуміння понять 
«істотна шкода», «тяжкі наслідки» та визначити 
доцільність останніх змін до статті 364 ККУ;

– проаналізувати доцільність декриміналізації 
окремих складів злочину XVII розділу ККУ (статті 
364, 365 ККУ);

– представити кримінологічну характеристику 
службової злочинності України на вказаному етапі 
змін, внесених до кримінального кодексу України;

– запропонувати підхід до правотворення і пра-
возастосування;

– виокремити та охарактеризувати концепту-
альні проблеми діяльності органів прокуратури у 
запобіганні злочинам у сфері службової діяльності в 
контексті останніх змін до статті 364 ККУ;

Об’єктом дослідження є правотворча та правозас-
тосовна діяльність.

Предметом дослідження є злочини у сфері служ-
бової діяльності.

Нормативно-правовою базою дослідження є ККУ, 
закони та підзаконні нормативні акти, що застосову-
ються в сфері кримінальної відповідальності служ-
бових осіб.

Емпіричну базу дослідження будуть становити офі-
ційні дані Державної служби статистики України; ста-
тистичні дані прокуратури України та МВС України.

Наукова новизна очікуваних результатів полягає 
в тому, що робота є першим комплексним дослі-
дженням змін, внесених до статті 364 ККУ упродовж 
2014–2015 років.

Сформульовані та обґрунтовані положення 
можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері для подальшої роз-
робки проблем вдосконалення норм ККУ;

– у правотворчій діяльності при підготовці нор-
мативно-правових актів, спрямованих на боротьбу зі 
службовою злочинністю;

– у правозастосовній діяльності в практичній 
діяльності органів прокуратури України, ОВС, СБУ, 
Міндоходів України, будь-яких інших слідчих та 
оперативних підрозділів правоохоронних органів;

– у навчальному процесі при викладанні курсів, 
кримінального права, кримінології, при підготовці 
підручників і навчальних програм.

Зазначимо, що злочини у сфері службової діяль-
ності А.М. Бандурка та Л.М. Давиденко [1] відно-
сять до числа злочинів з високим ступенем латент-
ності, ступінь якої становить від 90 до 99 відсотків.

Службова злочинність в Україні за своєю пито-
мою вагою взагалі посідає одне з останніх місць 
серед інших видів злочинів, частка якої у різні роки 
складала від 0,6% до 2% [2].

Тому ККУ потребує змін для покращення ста-
тистичних показників органів досудового розсліду-
вання, але зважених, логічних і поміркованих змін.

Так, 21 лютого 2014 року та 13 травня 2014 року 
Верховною Радою України до статті 364 ККУ «Зло-
вживання владою або службовим становищем» були 
внесені такі зміни.

1) В абзаці першому частини першої слова «з 
корисливих мотивів чи в інших особистих інтер-

есах або в інтересах третіх осіб» замінені словами 
«з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди 
для самої себе чи іншої фізичної або юридичної 
особи» [5].

Проводячи аналіз вказаних змін та оцінивши їх 
зручність та доцільність для правозастосовної діяль-
ності, можна дійти висновку, що такі обов’язкові ознаки 
суб’єктивної сторони злочину, як корисливий мотив, 
інші особисті інтереси або інтереси третіх осіб, були 
дуже розмитими та термінологічно невизначеними.

Але нові зміни до диспозиції вказаної статті, що 
зумовили виникнення нових обов’язкових ознак 
суб’єктивної сторони, а саме постановки мети злочину 
у вигляді «одержання неправомірної вигоди для самої 
себе чи іншої фізичної або юридичної особи», мають 
конкретне законодавче визначення, яке міститься у 
статті 364-1 ККУ (поняття неправомірної вигоди), що 
робить законодавчу конструкцію суб’єктивної сторони 
цього злочину правильною та вичерпною.

Водночас предмет доказування став більш склад-
ним та деталізованим, що звужує перелік дій, які 
підпадають під кваліфікацію за статтею 364 ККУ.

Треба зауважити, що диспозиція статті 364 ККУ 
була більш ширшою в частині визначення мотиву та 
мети злочину, що полегшувало процес притягнення 
винних до кримінальної відповідальності, збіль-
шувало їх кількість, але відсутність конкретного 
визначення ознак суб’єктивної сторони злочину 
порушувало право громадян на захист та принцип 
диспозитивності у кримінальному процесі.

Крім того, у сторони захисту виникали таке ціл-
ком логічне питання, як «В чому полягає корисливий 
мотив, інші особисті інтереси або інтереси третіх 
осіб?». Здебільшого вказані вище запитання, постав-
лені під час судового розгляду кримінальної справи 
чи провадження, призводили до перекваліфікації дій 
підсудного на дію, визначену в статті 367 ККУ, – служ-
бова недбалість, адже не знаходили обґрунтування та 
логічного пояснення сторони обвинувачення.

Внаслідок недосконалості вказаної норми відбу-
валося штучне збільшення слідчими органами зло-
чинності за статтею 364 ККУ.

2) Частину третю виключено, а саме склад зло-
чину «Зловживання владою або службовим станови-
щем, якщо воно вчинено працівником правоохорон-
ного органу».

Загалом законодавець вчинив би правильно, 
якщо не брати до уваги той факт, що стаття 365 ККУ 
«Перевищення влади або службових повноважень» 
повністю змінена, а коло суб’єктів кримінальної від-
повідальності звужено до працівників правоохорон-
ного органу [5].

Законодавець, прийнявши вказані зміни, вчинив 
деструктивно з декількох підстав: по-перше, якщо 
спеціальний суб’єкт злочину виключено зі статті 
364, то його належить виключити і зі статті 365 
ККУ; по-друге, «перевищення влади або службових 
повноважень» будь-якою службовою особою декри-
міналізовано.

Таким чином, правозастосовна практика зіткну-
лася зі штучно створеною прогалиною права, що 
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унеможливлює кваліфікацію дій будь-якої службо-
вої особи (а не тільки працівника правоохоронного 
органу) як перевищення влади або службових повно-
важень, оскільки діяння декріміналізовано.

Органам досудового розслідування необхідно запо-
внити зазначену прогалину, штучно замінивши декри-
міналізований склад злочину, передбаченого статтею 
365 ККУ, на склад злочину, передбачений статтею 364 
ККУ. Вказані «юридичні операції» можуть призвести 
до виникнення великої кількості виправдувальних 
вироків та спотворення кримінологічних показників.

Необхідно наголосити на тому, що відсутність 
в ККУ такого злочину, як «перевищення влади або 
службових повноважень» зі спеціальним суб’єктом у 
вигляді будь-якої службової особи, збільшує латентну 
економічну злочинність, дає змогу суб’єктам еконо-
мічної злочинності (в тому числі високопосадовцям) 
підводити свої дії під декриміналізований склад 
злочину. Вважаємо, що вказані зміни до ККУ є без-
системними та руйнівними як для правоохоронної 
діяльності, так і для економіки, що є прикладом 
вибіркового прийняття законодавчих актів.

3) Примітку до статті 364 ККУ змінено в частині 
визначення поняття істотної шкоди для статей 364, 
364-1, 365, 365-2, 367 ККУ та тяжких наслідків для 
статей 364–367 ККУ, а саме виключено їх нематері-
альний характер [5].

Таким чином, змінені істотні ознаки вказаних 
складів злочинів та звужена кількість службових 
злочинів, за які настає кримінальна відповідальність.

Створені умови для декриміналізації низки зло-
чинів, вчинених до внесення вказаних змін. Істотна 
шкода вже не може полягати у підриві авторитету 
та престижу органів державної влади чи місцевого 
самоврядування.

Наприклад, якщо незаконними діями службової 
особи під час перевірки, ревізії, виконання робіт, 
проведення тендеру тощо спричинено матеріальні 
збитки, що хоча б на одну копійку менші 100 нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян, склад 
злочину відсутній.

Такі зміни не є позитивними та ефективними ні 
для економіки країни, ні для боротьби із корупцією. 
Вчасне відшкодування збитків державі та комуналь-
ній громаді, повернення державного чи комуналь-
ного майна за такої кваліфікації злочину є майже 
неможливим.

Цілком вірно зауважив А.А. Задорожний, що ціна 
службової злочинності має розглядатись не тільки 
у її матеріальному вираженні, але й як соціальні, 
моральні, фізичні та інші шкідливі наслідки вчине-
них злочинів у сфері службової діяльності [3].

Крім цього, С.Й. Кравчук [4] звертає увагу на 
політичну ціну злочинів у сфері службової діяль-
ності, що полягає у приниженні ролі держави, під-
риві довіри населення до уряду та зниженні зовніш-
ньополітичного авторитету держави тощо.

Прикладом неефективності вказаних вище змін 
до статті 364 ККУ є правова статистика за показ-
ником направлених до суду кримінальних справ та 
проваджень за період 2011–2014 років, яка вигля-
дає таким чином: 2014 рік – 252, 2013 рік – 652, 
2012 рік – 1 833, 2011 рік – 4 306 [6; 7].

Кримінологічні показники злочинності ілю-
струють нам ефективність чинного Кримінального 
кодексу України та Кримінального процесуаль-
ного кодексу України. Після передачі підслідності 
деяких злочинів у сфері службової діяльності до 
ОВС у листопаді 2012 року показники 2013 року 
впали втричі; після внесення вищевказаних змін 
до статті 364 ККУ статистичні показники роботи 
органів досудового розслідування впали в два з 
половиною рази.

Вказана статистика лише збігається зі збільшен-
ням негативного рейтингу України у світі як най-
більш корумпованої країни з неефективною право-
охоронною системою.

Вважаємо за необхідне змінити всю систему 
інкримінування службових злочинів, розробити 
вичерпну законодавчу конструкцію складу злочинів 
у сфері службової діяльності, в тому числі зловжи-
вання владою або службовим становищем.

Необхідно синхронізувати усі статті розділу XVII 
ККУ, щоб запобігти правовим колізіям між нормами 
в майбутньому.

Крім того, зазначимо, що зміни до вказаного 
розділу приймалися декілька разів на рік упродовж 
усього періоду незалежності України. Частота та 
кількість вказаних змін призвели до погіршення 
стану боротьби зі злочинністю, а не навпаки.

Тому лише стабільні, незмінні, вичерпно визна-
чені законом та деталізовані приписи статей ККУ 
дадуть змогу ефективно протидіяти службовій та 
іншим видам злочинності.
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Сьогодні мабуть ні в кого не викликає сумнівів, що 
ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) завдається значна шкода суспільству і дер-
жаві в цілому, а це, в свою чергу, демонструє неспро-
можність держави забезпечити на високому рівні 
економічні й соціальні програми розвитку країни. 
Крім цього, вчинення злочинів, передбачених ст. 212 
Кримінального кодексу України (далі – КК Укра-
їни), знижує рівень надходжень як у державний, так 
і в місцевий бюджети, особливо це проявилося при 
формуванні територіальних місцевих громад.

Велике занепокоєння у правоохоронних органів, 
зокрема у Державної фіскальної служби України, 
викликають факти, що окремі суб’єкти ухилення 
від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 
отримують невиправдані прибутки і мають неза-
конні переваги на ринку перед законослухняними 
конкурентами. Водночас розвиток інноваційних 
форм ведення бізнесу та фінансових інструментів 
(електронних грошей) на базі високих інформа-
ційних технологій привів до якісної трансформації 
податкової злочинності через створення складних 
злочинних технологій.

Все вищевикладене створює в державі еконо-
мічну основу для злочинних груп і злочинних орга-
нізацій, метою яких є збагачення за рахунок держави 
і населення країни як основного суб’єкта сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів).

Доречно звернути увагу на те, що відповідно 
до ст. 67 Конституції України одним із основних 

обов’язків кожного громадянина є сплата податків 
і зборів в порядку і розмірах, визначених законом 
[1, с. 36]. Але нині ця норма має більше декларатив-
ний характер, що підтверджується стабільно висо-
ким рівнем вчинення ухилення від сплати податків, 
зборів чи інших обов’язкових платежів. Отже зло-
чини, передбачені ст. 212 КК України, становлять 
значну суспільну небезпеку [2], а тому потребують 
постійного науково-практичного супроводу для 
ефективної протидії останнім.

На жаль, незважаючи на актуальність окресле-
ної нами проблеми, питання щодо використання 
негласних слідчих (розшукових) дій при ухиленні 
від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 
організованими групами та злочинними організаці-
ями вітчизняними вченими-криміналістами розгля-
далося мало.

Основна увага вченими в сучасній юридич-
ній науковій літературі приділялась лише окремим 
аспектам окресленої проблеми, зокрема в галузі 
кримінального права (П.П. Андрушко, Л.П. Брич, 
В.М. Вересов, П.Т. Гега, В.К. Грищук, Д.І. Голо-
сніченко, А.Є. Гутник, О.О. Дудоров, Я.М. Кураш, 
В.Р. Мойсик, В.В. Молодик, В.М. Попович, Г.О. Уса-
тий, П.Л. Фріс), в галузі кримінально-процесу-
ального права (Л.І. Аркуша, В.П. Бахін, І.С. Бєл-
кін, В.В. Лисенко, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, 
С.Р. Тагієв, М.Є. Шумило, Б.В. Щур) та в галузі 
оперативно-розшукової діяльності (О.М. Бандурка, 
Е.О. Дідоренко, О.Ф. Долженков, В.П. Захаров, 
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organized group, criminal organization.
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Є.В. Коваленко, О.І. Козаченко, М.С. Мазуренко, 
І.А. Мозоль, В.А. Некрасов, Д.Й. Никифорчук, 
С.В. Пеньков, Є П. Приндак, В.Д. Пчолкін, Л.П. Ска-
лозуб, О.П. Снігерьов, В.Є. Тарасенко, П.В. Цимбал).

Про недостатню розробленість питань вико-
ристання негласних слідчих (розшукових) дій при 
ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) організованою групою або злочинною 
організацією свідчать як висока їх латентність (вона 
становить майже 75%), так і показники ефективності 
діяльності оперативних підрозділів ДФС України.

Цю позицію підтримує Є.П. Приндак, який вва-
жає, що з прийняттям нового КК України, який всту-
пив у дію в 2001 році, законодавством за ухилення 
від сплати податків значно підвищені суми, за якими 
здійснюється кваліфікація злочинів, та збільшена 
кількість фактів порушень податкового законодав-
ства, які охоплюються адміністративною відпові-
дальністю [3, с. 12].

Отже, зменшення відсотку забезпечення від-
шкодування коштів у державний бюджет за рахунок 
кримінальних ухилень від сплати податків можливо 
пояснити лише одним – несвоєчасністю проведення 
комплексу оперативних заходів і негласних слідчих 
(розшукових) дій з накладення арешту на майно і 
кошти осіб, що притягувалися до кримінальної від-
повідальності.

Так, за інформацією Головного слідчого управ-
ління ДФС України, за останні п’ять років була 
виявлена така кількість кримінальних правопо-
рушень щодо ухилень від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) організованою групою 
або злочинною організацією та направлено до суду 
з обвинувальним висновком: у 2011 році – 14; у 
2012 році – 10; у 2013році – 8; у 2014 році – 6; у 
2015 році – 10; на 1 червня 2016 року – 6.

Наведені дані свідчать про те, що для працівників 
Державної фіскальної служби України, зокрема опе-
ративних підрозділів податкової міліції та слідчих, 
актуальна проблема полягає в тому, аби ефективно, 
на високому професійному рівні виявляти, розкри-
вати та якісно розслідувати злочини в сфері оподат-
кування.

Будь-яке наукове дослідження має не тільки пред-
метний, а й методологічний зміст, тому що воно 
нероздільно пов’язано з переглядом історичного 
досвіду, наявного понятійного апарата, передумов і 
підходів до інтерпретації матеріалу, що вивчається. 
Предметом цього наукового дослідження є вико-
ристання негласних слідчих (розшукових) дій при 
ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) організованою групою або злочинною 
організацією.

Аналізуючи його зміст, ми напрацьовуємо пред-
метні знання, при цьому методологія виступає як 
одна з форм самопізнання і самоусвідомлення кри-
мінального та кримінально-процесуального права. З 
цього приводу слушною є думка Г.І. Рузавіна про те, 
що наука – це не просте продовження знань, які базу-
ються на певному розумі. Вона є пізнанням особли-
вого роду зі своїми специфічними засобами, мето-

дами і критеріями. Наукове пізнання – дослідження, 
яке характеризується своїми певними особливими 
цілями, а головне – методами, за допомогою яких 
отримують, перевіряють нові знання [4, с. 8–9].

На думку А.А. Козловського, саме пізнання 
стає не тільки засобом визначення цілей права, а й, 
будучи нерозривно пов’язаним з ним, метою самого 
права. Більше того, право стає гносеологічною само-
ціллю. Істина і справедливість зливається в єдиному 
процесі функціонування права. Пізнання не ззовні 
нав’язується праву, а є формою самореалізації права 
[5, с. 33].

Таким чином, процес становлення нового знання 
про те чи інше явище правової дійсності є певною 
системою отримання, накопичення, аналізу, уза-
гальнення й осмислення фактів, що мають наукове 
значення, з подальшим закріпленням отриманих 
результатів і висновків у теоріях, концепціях, погля-
дах, нормативно-правових актах, а тому слід погоди-
тися з думкою В.С. Батиргареєвої про те, що знання 
про те чи інше явище відбувається за відповідними 
принципами й закономірностями, що належать до 
царини методології наукового пізнання [6, с. 72].

Цікавою з точки зору проведеного нами дослі-
дження є позиція О.І. Бойко, який вважає, що за допо-
могою історичного екскурсу можна уникнути однобіч-
ності та квапливості в ухваленні рішень і формуванні 
висновків щодо зазначеної проблеми [7, с. 12]. Пого-
джуючись з вченим, ми, звичайно, ставимо за мету 
критичне осмислення цього досвіду, вибіркове і творче 
запозичення окремих елементів правової спадщини 
українського народу, з’ясування тенденцій, закономір-
ностей вітчизняного законодавства.

Доречно звернути увагу на позицію О.Н. Ярмиш, 
який у власних дослідженнях зазначає, що висновки, 
результати історико-правового дослідження повинні 
слугувати первинним матеріалом для подальших 
узагальнень фахівцями з окремих галузей, які зго-
дом втілюватимуться в створенні нових і зміні чин-
них нормативно-правових актів [8, с. 170].

Слід підтримати і позицію І.М. Соловйова щодо 
того, що аналіз історичного досвіду боротьби з 
податковою злочинністю дає змогу визначити ефек-
тивні методи та рішення, а також вдалі юридичні 
конструкції, які можуть бути використані у такій 
роботі у сфері оподаткування [9, с. 19].

За справедливим висловом вітчизняного вченого 
В.О. Глушкова [10, c. 42], викладене свідчить про 
незворотні тенденції інтеграції національного зако-
нодавства у світову та європейську правові системи. 
А тому належне переосмислення вченими і прак-
тиками ролі кримінально-процесуального законо-
давства щодо практики застосування передбачених 
у Кримінальному процесуальному кодексі України 
видів негласних слідчих (розшукових) дій, свідчить 
про недостатню розробленість питань використання 
негласних слідчих (розшукових) дій при ухиленні 
від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 
організованою групою або злочинною організацією.

Таким чином, при використанні негласних 
слідчих (розшукових) дій при ухиленні від сплати 
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податків, зборів (обов’язкових платежів) організо-
ваною групою або злочинною організацією необ-
хідно звернути увагу на допустимість одержаних 
у результаті проведення тієї чи іншої негласної 
слідчої (розшукової) дії доказів у кримінальному 
провадженні.

В цьому контексті слід зазначити, що, як і в 
оперативно-розшуковій діяльності, проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій допуска-
ється у виняткових випадках та за умови, що в 
інший спосіб отримати інформацію неможливо. 
При цьому законодавством встановлені граничні 
строки, порядок їх провадження та документу-
вання отриманих результатів.

На думку Є.О. Скулиша, саме відомості, здобуті 
внаслідок провадження негласних слідчих (розшу-
кових) дій, підлягають фіксації та використовуються 
під час доказування у кримінальних справах нарівні 
з доказами, отриманими гласним шляхом [12, с. 17].

Поділяючи позицію названого вченого, робимо 
висновок, що слідчий Головного управління Дер-
жавної фіскальної служби при розслідуванні кри-
мінального провадження про ухилення від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів) організо-
ваною групою або злочинною організацією докази, 
отримані внаслідок провадження негласних слідчих 
(розшукових) дій, може співставити із доказами, які 
їм отримані гласним шляхом.

Слід також підтримати позицію С.Р. Тагієва щодо 
того, що використання негласних слідчих (розшуко-
вих) дій сьогодні вирішується однозначно, схвально 
сприймається на практиці, однак, як зазначає вче-
ний, деякі донині мають характер науково-практич-
ної дискусії, а деякі на певній стадії припиняються і 
мають на виході незавершений характер [11, с. 25].

Отже, вищевикладене дало нам змогу сформулю-
вати ряд проблемних питань використання негласних 
слідчих (розшукових) дій при ухиленні від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів) організо-
ваною групою або злочинною організацією, які, на 
нашу думку, потребують ґрунтовного вивчення і 
опрацювання. Зокрема, це такі питання.

– вивчення процедури отримання дозволу на 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 
метою збирання доказів у сфері ухилення від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів) організо-
ваною групою і злочинною організацією слідчим, 

оперативним працівником Державної фіскальної 
служби України;

– розробка та систематизація критеріїв вико-
ристання негласних слідчих (розшукових) дій при 
ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) організованою групою або злочинною 
організацією;

– обґрунтування поняття використання неглас-
них слідчих (розшукових) дій при ухиленні від 
сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 
організованою групою або злочинною організацією;

– розробка алгоритму дій уповноважених 
суб’єктів щодо використання негласних слідчих 
(розшукових) дій при ухиленні від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів) організованою гру-
пою або злочинною організацією;

– проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій у зв’язку із залученням конфедієнта в органі-
зовану групу або злочинну організацією з метою 
викриття ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів);

– вирішення організаційних та тактичних 
питань розкриття від ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів) організованою гру-
пою або злочинною організацією;

– впровадження у чинне законодавство України 
низки норм законодавства зарубіжних країн щодо 
ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) організованою групою або злочинною 
організацією.

Таким чином, викладені нами у статті матері-
али про важливість у розслідуванні кримінального 
провадження про ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів) організованою гру-
пою або злочинною організацією показують, що 
більш давні інститути вітчизняного права, а саме 
слідчі дії, оперативно-розшукові заходи, суттєво 
поповнилися і новим інститутом негласних слід-
чих (розшукових) дій для того, щоб швидше вирі-
шити низку питань, що ускладнюють діяльність 
відповідних правоохоронних органів у зв’язку з 
його впровадженням у кримінально-процесуальну 
діяльність у 2012 році.

Отже, означене потребує здійснення комплексних 
системних досліджень, спрямованих на необхідність 
розв’язання наукової задачі, вирішення якої потре-
бує практика Державної фіскальної служби України.
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Розуміння побудови кримінального процесу 
залежить від розкриття сутності функцій учасників 
кримінального провадження. Однак у законодав-
стві України досі немає визначень багатьох понять, 
які використовуються під час кримінального прова-
дження, що спричиняє труднощі у практичній роботі. 
Оскільки саме функція обвинувачення провокує 
виникнення кримінально-процесуальних функцій 
захисту та правосуддя, актуальним вбачається нау-
кове дослідження питання про те, що слід розуміти 
під обвинуваченням та обвинувальною діяльністю 
прокурора.
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І.В. Вернидубов, Ю.М. Грошевий, П.С. Елькінд, 
М.В. Жогін, В.С. Зеленецький, Л.М. Карнєєва, 
М.П. Карпушин, М.В. Косюта, В.І. Курляндський, 
В.З. Лукашевич, П.А. Лупинська, В.Т. Маляренко, 
О.Р. Михайленко, О.П. Рижаков, В.М. Савицький, 
В.О. Середа, М.С. Строгович, Ф.Н. Фаткуллін, 
М.О. Чельцов,Г.П. Середа, П.М. Каркач та інші 
науковці-правники ретельно проаналізували обви-
нувачення як кримінально-процесуальну функцію 
та встановили початок її реалізації. Але вже в Кри-
мінальному процесуальному кодексі України (далі – 
КПК) 2012 року обвинувачення визначено як твер-
дження [1]. Отже, на шляху України до європейської 
інтеграції у кримінальному процесуальному законо-
давстві нашої країни відбуваються суттєві зміни, які 
потребують невідкладного дослідження.

Метою статті є визначення поняття «обвину-
вальна діяльність прокурора», розкриття її право-
вої суті, значення та встановлення моменту, з якого 
починається її виконання.

Погоджуюся з думкою І.В. Рогатюка про те, що 
сутність обвинувачення як кримінально-процесу-
альної функції становить регламентоване законом 

спрямування діяльності суб’єктів обвинувачення 
(слідчого, прокурора, потерпілого та цивільного 
позивача, їх представників), що здійснюється шля-
хом формування та реалізації обвинувачення щодо 
конкретної особи, яка вчинила злочин, і полягає 
у формулюванні та пред’явленні обвинувачення, 
застосуванні до неї заходів процесуального примусу, 
у тому числі запобіжних заходів, збирання доказів 
винуватості цієї особи і обґрунтування криміналь-
ної відповідальності обвинуваченого перед судом 
[2, с. 10].

Проте приймати головні процесуальні рішення 
у конкретному кримінальному провадженні можуть 
лише прокурор, слідчий та потерпілий (його пред-
ставник), що свідчить про їх виключні повнова-
ження як суб’єктів обвинувачення.

Таким чином, у ході проведення досудового роз-
слідування прокурор, слідчий та потерпілий (його 
представник) виконують функцію обвинувачення, 
оскільки саме вони формують обвинувачення і 
створюють матеріально-правову основу, на якій 
у подальшому розвиватиметься діяльність із під-
тримання обвинувачення в суді прокурора, а також 
потерпілого у передбачених законом випадках.

Концепцією реформування кримінальної юстиції 
України передбачено, що обвинувачення в суді під-
тримує державний обвинувач – посадова особа орга-
нів прокуратури, посадовий обвинувач – посадова 
особа органів досудового розслідування, але остан-
ній підтримує публічне обвинувачення по справах 
про кримінальні проступки за згодою прокурора [3].

Підтримання державного обвинувачення в суді є 
однією з основних конституційних функцій проку-
ратури України, яка відіграє важливу роль у захисті 
прав, свобод та законних інтересів людини і грома-
дянина (ст. 121 Конституції України [4], ст. 5 Закону 
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України «Про прокуратуру» [5]). Через особливо 
відповідальний конституційний статус суб’єкта дер-
жави в суді повноваження прокурора потребують 
належного тлумачення та правового регулювання.

У Рекомендаціях R(2000)19 Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-членам сказано про те, що 
прокурори виступають представниками органів 
державної влади, від імені держави та в інтересах 
суспільства гарантами застосування закону, коли 
його порушення тягне за собою кримінальні санкції, 
беручи до уваги права фізичних осіб і необхідність 
результативності кримінального судочинства. Про-
курор зобов’язаний поважати і намагатися захищати 
права людини, як це викладено в Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод [6].

Прокурор виступає гарантом прав і свобод обви-
нуваченого, а також інших громадян, які беруть 
участь у кримінальному провадженні. Таке розу-
міння функцій прокурора в суді як представника 
держави відповідає конституційним вимогам про те, 
що права і свободи людини та їх гарантії визнача-
ють зміст і спрямованість діяльності держави. Дер-
жава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави (ст. 3 Конституції 
України) [7].

Згідно із ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» 
прокуратура України становить єдину систему, яка 
в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює 
встановлені Конституцією функції з метою захисту 
прав і свобод людини, загальних інтересів суспіль-
ства та держави.

Приписи ч. 2 ст. 9 КПК України зобов’язують 
прокурора всебічно, повно і неупереджено дослі-
дити обставини кримінального провадження, вия-
вити як ті обставини, що викривають підозрюваного, 
обвинуваченого, так і ті, що його виправдовують, а 
також обставини, що пом’якшують чи обтяжують 
його покарання, надати їм належну правову оцінку 
та забезпечити прийняття законних і неупереджених 
процесуальних рішень.

Частиною 1 ст. 340 КПК України передбачено 
таке положення: якщо в результаті судового розгляду 
прокурор дійде переконання, що пред’явлене особі 
обвинувачення не підтверджується, він після вико-
нання вимог ст. 341 цього Кодексу повинен відмо-
витися від підтримання державного обвинувачення.

Крім того, з метою забезпечення нагляду за 
додержанням прав і свобод людини, загальних інтер-
есів суспільства і держави на прокурора поклада-
ються обов’язки ефективно та своєчасно реагувати 
на незаконні судові рішення відповідно до чинного 
законодавства, що і відрізняє його від інших учасни-
ків судового провадження.

Таким чином, прокурор залишається представни-
ком державної влади, тому зобов’язаний реагувати 
на будь-які випадки порушення закону, в тому числі 
на незаконні рішення, незалежно від того, інтересам 
якої сторони кримінального провадження це відпові-
дає, тим самим сприяючи суду у прийнятті правиль-
них рішень.

Від належного виконання прокурором покладе-
них на нього обов’язків у значній мірі залежить, 
чи будуть досягнуті завдання кримінального про-
вадження, визначені у ст. 2 КПК України, зокрема 
забезпечення того, щоб кожний, хто вчинив кри-
мінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини; жоден неви-
нуватий не був обвинувачений; жодна особа не 
була піддана необґрунтованому процесуальному 
примусу; щоб до кожного учасника кримінального 
провадження була застосована належна правова 
процедура та прийнято законне рішення як під 
час розслідування справи, так і за результатами її 
судового розгляду [7].

З метою розширення сфери чинності права на 
справедливий судовий розгляд Європейським судом 
здійснюється «криміналізація» дедалі більш широкого 
кола правопорушень публічного характеру, а також 
поступово універсалізується поняття «кримінальне 
обвинувачення» внаслідок дедалі більш автономного 
та ліберального тлумачення цього поняття [8].

«Європейський суд визначив «кримінальне обви-
нувачення» як «офіційне доведення до відома особи 
компетентним органом твердження про те, що ця 
особа вчинила кримінальне діяння» і зауважив, що 
«в деяких випадках це може робитися у формі інших 
заходів, здійснення яких несе в собі таке твердження 
і, по суті, так само впливає на становище підозрюва-
ного» (рішення у справі «Екле проти Німеччини»). 
Такими заходами можна вважати арешт особи 
(рішення у справі «Вемхофф проти Німеччини»), 
офіційне повідомлення про намір здійснення сто-
совно неї кримінального переслідування (рішення у 
справі «Ноймайстер проти Австрії»), початок досу-
дового слідства проти конкретної особи чи арешт 
банківських рахунків конкретної особи (рішення у 
справі «Рінґайзен проти Австрії») [9].

Спираючись на норми національного законодав-
ства, вважаю, що з моменту повідомлення особі про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення 
починається виконання прокурором обов’язків з 
формування обвинувачення, а всі учасники кри-
мінального провадження поділяються на сторони 
згідно з принципом змагальності.

В п. 13 ст. 3 КПК України визначено, що обви-
нуваченням є твердження про вчинення певною 
особою діяння, передбаченого законом України про 
кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, 
встановленому цим Кодексом.

Частиною 4 ст. 110 КПК України передбачено, 
що обвинувальний акт є процесуальним рішенням, 
яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні 
кримінального правопорушення і яким завершу-
ється досудове розслідування. Державне обвинува-
чення нормативно визначено як процесуальна діяль-
ність прокурора, що полягає у доведенні перед судом 
обвинувачення з метою забезпечення кримінальної 
відповідальності особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення (п. 3 ст. 3 КПК України).

Таким чином, обвинувачення у процесуаль-
ному значенні – це сукупність передбачених кри-
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мінальним процесуальним законодавством проце-
суальних дій компетентних органів та осіб щодо 
викриття винного у вчиненому злочині, обґрунту-
вання підстав притягнення його до кримінальної 
відповідальності для законного публічного засу-
дження.

У матеріально-правовому значенні поняття обви-
нувачення можна визначити як зафіксоване в офіцій-
ному документі (обвинувальному акті) твердження 
прокурора про винуватість особи у вчиненні кри-
мінального правопорушення, яке має на меті при-
йняття судом законного рішення про притягнення 
винного до кримінальної відповідальності.

Встановлення точного моменту висунення обви-
нувачення має важливе значення, оскільки саме з 
цього моменту починає свій перебіг розумний строк 
судового розгляду справи.

Слід погодитися з думкою С.М. Меркулова про 
те, що обвинувачення формулює в обвинувальному 
акті прокурор шляхом його затвердження, а вису-
нення обвинувачення є першим етапом реалізації 
обвинувачення [10].

В момент передачі обвинувального акту до суду 
в особи з’являється статус обвинуваченого (ст. 42 
КПК України), і таким чином завершується стадія 
досудового розслідування, з цього часу прокурор 
починає виконувати функцію підтримання держав-
ного обвинувачення в суді.

Визначення діяльності прокурора у суді саме 
як підтримання державного обвинувачення наявне 
у такому положенні: «підтримання державного 
обвинувачення в суді – це діяльність прокурора 
в процесі розгляду судом кримінальної справи, 
спрямована на викриття винності підсудності 
в інкримінованому йому на підставі матеріалів 
досудового й судового слідства злочину, обґрунту-
вання його кваліфікації, міри покарання, а також 
сприяння суду в забезпеченні законності в судо-
вому процесі та постановленні судових рішень, 
що ґрунтуються на законі» [11].

Ю.М. Дьомін вірно зазначив, що засади глас-
ності та відкритості судового провадження вима-
гають від прокурора уміння оперативно реагувати 
на всі порушення закону на цій стадії, швидко при-
ймати обґрунтовані рішення в умовах змагальності 
процесу, володіти навичками риторики, публічного 
виступу в судових дебатах на очах у преси та сус-
пільства і не забувати про принцип презумпції неви-
нуватості [12].

Прокурор як представник держави, спираючись 
на загальні засади кримінального провадження, 
зобов’язаний шляхом ефективного підтримання 
державного обвинувачення об’єктивно та своєчасно 
вживати заходів щодо усунення порушень Конститу-
ції та законів України, міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, поновлення прав і свобод людини, а також 
загальних інтересів суспільства та держави.

Так, у Законі України «Про порядок відшкоду-
вання шкоди, завданої громадянинові незаконними 
діями органів, що здійснюють оперативно-розшу-
кову діяльність, органів досудового розслідування, 
прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року визна-
чені наслідки необґрунтованого обвинувачення та 
форми і способи відшкодування шкоди, завданої 
особі суб’єктами обвинувачення [13].

Задля забезпечення правильності застосування 
законів та дотримання прав засудженого (обви-
нуваченого) законодавством України не встанов-
лено обмежень для оскарження прокурором судо-
вих рішень, крім виключного порядку оскарження 
вироку на підставі угоди.

Також важливою зміною в регулюючому кримі-
нальному процесі законодавства на шляху демокра-
тичного розвитку інституту державного обвинува-
чення в суді є запровадження принципу незмінності 
державного обвинувача, згідно з яким прокурор, 
який шляхом здійснення нагляду за дотриманням 
законів органами досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва та складання обвину-
вального акта сформував державне обвинувачення, 
зобов’язаний підтримувати його в суді, та замінити 
його у кримінальному провадженні можна лише в 
передбачених законом випадках (ст. ст. 36, 37 КПК 
України). Отже, він контролює хід досудового роз-
слідування з реєстрації факту вчинення криміналь-
ного правопорушення, приймає основні процесуальні 
рішення та відповідає за результат справи, як в біль-
шості європейських країн.

Можна зробити висновок, що обвинувальна 
діяльність прокурора – це сукупність передбачених 
кримінальним процесуальним законодавством дій 
прокурора, яка полягає у формуванні, обґрунту-
ванні, пред’явленні та доведеності суду на підставі 
зібраних доказів обвинувачення конкретної особи та 
має на меті притягнення винного у вчиненні кримі-
нального правопорушення до кримінальної відпові-
дальності.
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Злочинність неповнолітніх як складова загальної 
злочинності є однією з найболючіших проблем не 
лише українського суспільства. Це явище становить 
серйозну соціальну проблему для багатьох країн 
сучасного світу.

Сучасні підходи до запобігання цьому виду зло-
чинності в Україні застарілі та неефективні, що, без-
умовно, пов’язано насамперед з затяжною кризою 
у політичному, економічному і соціальному житті 
суспільства. Розв’язання цієї проблеми потребує 
невідкладних радикальних змін і реформ. Їх впрова-
дження можливе за умови дослідження історичного 
та сучасного досвіду превентивної діяльності.

Різні аспекти злочинності неповнолітніх дослі-
джувались як українськими, так і сучасними закор-
донними вченими. Серед них відзначимо таких, як 
Ю. Абросимова, Г. Аванесов, Ю. Антонян, В. Голіна, 
В. Головкін, І. Даньшин, В. Джужа, А. Долгова, 
В. Ємельянов, А. Жалінський, А. Закалюк, А. Зелін-
ський, Т. Корнякова, В. Костенко, В. Кудрявцев, 
Н. Кузнєцова, Г. Мошак, В. Тацій, В. Шакун, О. Яков-
лєв, Н. Яницька, А. Яровий.

Щодо українських та російських правників, які 
вивчали саме кількісно-якісні показники, причини 
та заходи для запобігання злочинності неповноліт-
ніх у країнах ЄС, то серед них можна виділити нау-
кові праці І. Андріїва, О. Ведерникової, С. Денисова, 
Г. Дідківської, Т. Жукової, В. Кігаса, Е. Мельникової.

Проблему протидії злочинності неповнолітніх 
у різних європейських країнах вивчали також такі 

європейські кримінологи, як В. Бойльке, Ф. Дюн-
кель, В. Хайнц, В. Хассемер, Ф. Шаффштайн (ФРН); 
Л. Бег, М. Бьорн, Ж.М. Детроя, І. Контрерас, С. Рош 
(Франція); Х.М. Андреу, К.Б. Ллореда, Х.-Б. Мартін, 
К. Річі (Іспанія); П. Атдзорі, А. Домініоні, Ф. Манто-
вані, Л. Россіні (Італія); М. Аебі, М. Кілліас (Швей-
царія); Д. Фаррінгтон (Великобратанія); Б. Грущин-
ська (Польща).

Як зазначено у Сальвадорській декларації, при-
йнятій на останньому 12 Конгресі ООН із запобі-
гання злочинності і кримінального правосуддя, це 
явище становить серйозну соціальну проблему для 
багатьох країн сучасного світу [1].

Пошук засобів мінімізації підліткової злочин-
ності завжди викликає підвищений як науковий, так 
і практичний інтерес, оскільки вирішення цієї про-
блеми є певним індикатором розвитку суспільства, 
показником ефективності роботи органів державної 
системи профілактики.

Слово превентиивний походить від “рraeventivus” 
(лат.) – запобіжний, той, що випереджає дії [2]. Запо-
бігання злочинності неповнолітніх – це складний 
комплекс різних заходів запобіжного впливу, метою 
якого є не лише і не стільки досягнення та збере-
ження позитивних тенденцій до зниження кількості 
злочинів, скільки соціальне й моральне одужання 
підростаючого покоління, яке є нашим майбутнім.

В України, де щороку реєструється понад 15 тис. 
злочинів, вчинених неповнолітніми, більшість непо-
внолітніх засуджується за тяжкі та особливо тяжкі 
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злочини. Підліткова злочинність традиційно тяжіє 
до насильницьких форм та характеризується осо-
бливою зухвалістю і жорстокістю. Це своєрідний 
індикатор соціальної ситуації в державі, що швидко 
реагує на стан суспільства. Криміналізація дітей і 
підлітків – криміналізація майбутнього держави. 
Німецький соціолог К. Манхейм був правий, коли 
писав, що «кожне суспільство має такий тип злочин-
ності та злочини, що відповідають його культурним, 
моральним, соціальним, релігійним та економічним 
умовам» [3, с. 325].

Що мається на увазі, коли говориться про попе-
редження або профілактику злочинності? Відповідь 
на це питання починається з ознайомлення з міжна-
родним актом, присвяченим цій проблемі.

У грудні 1990 року Восьмий конгрес ООН з 
попередження злочинності і поводження з право-
порушниками прийняв Керівні принципи ООН для 
попередження злочинності серед неповнолітніх 
на підставі вже наявних: Загальної декларації прав 
людини, Міжнародного пакту про економічні, соці-
альні і культурні права. Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, Мінімальних стан-
дартних правил щодо здійснення правосуддя від-
носно неповнолітніх, так звані Пекінські правила.

Серед основних положень, зазначених Керівними 
принципами, слід назвати визначення того, що попе-
редження злочинності серед неповнолітніх є найваж-
ливішим аспектом попередження злочинності в сус-
пільстві. Беручи участь у законній, соціально корисній 
діяльності, виробляючи гуманістичний погляд на сус-
пільство і життя, молодь може бути вихована на прин-
ципах, які не дозволяють злочинну діяльність. «Для 
того, щоб попередження злочинності серед неповно-
літніх було ефективним, необхідні зусилля всього сус-
пільства в цілому з метою забезпечення гармонійного 
розвитку підлітків при повазі до їх особи і заохочення 
її розвитку з раннього дитинства» [4].

Вкрай важливим у цьому сенсі є закріплення на 
міжнародному рівні необхідності здійснення про-
гресивної політики попередження злочинності серед 
неповнолітніх, а також систематичного вивчення і 
вироблення заходів. При цьому рекомендовано уни-
кати криміналізації і покарання дитини за поведінку, 
яка не заподіяла значної шкоди як іншим особам, так 
і самій дитині [4].

Ще з античних часів запобігання злочинності 
серед неповнолітніх вважалося одним з основних 
завдань держави. Вперше це питання було дослі-
джено в працях філософів Платона та Аристотеля. 
До елліністичного періоду попередження злочинів 
та розплата за їх вчинення супроводжувалось жор-
сткими покараннями. Хоча за законом жодне пока-
рання не передбачало завдання «зла». Але якщо 
виявлялось, що злочинне діяння, вчинене будь-яким 
громадянином, завдало значної образи богам, бать-
кам чи державі, то особі призначалося таке пока-
рання, смерть. Злочин при цьому розглядався як 
хвороба, яку має лікувати держава. Був закладений 
фундамент подальшої розробки превентивної полі-
тики держав нової генерації.

Після Середньовіччя, коли ідеї щодо попередження 
злочинності були відсунуті на другий план, до цієї про-
блеми повернулися філософи епохи Нового Часу.

Джон Локк пов’язував запобігання вчиненню 
злочинів зі сферою моралі і виховання. Він вважав, 
що для перемоги над злом злочину необхідно вихо-
вати нове покоління [5, с. 306]. Шарль Луї Монтеск’є 
наголошував на тому, що попередження злочину є 
важливішим за покарання [6, с. 162]. Ч. Беккаріа у 
трактаті «Про злочини і покарання» розвиває ідею, 
згідно з якою держава та сім’я повинні виступати 
єдиною виховною та контролюючою системою 
[7, с. 63].

Наприкінці ХІХ ст. в країнах Європи з поступо-
вим пом’якшенням каральних заходів започатку-
вався новий підхід до вирішення проблеми поперед-
ження та боротьби зі злочинністю. Його основною 
метою стало встановлення причин протиправного 
діяння і розроблення на їх основі програми прак-
тичних заходів для боротьби з правопорушеннями й 
правопорушниками.

В Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
панувала класична кримінально-правова доктрина, 
згідно з якою причиною злочинності серед неповно-
літніх вважали поганий стан релігійного і мораль-
ного виховання дітей в родині та школі. При цьому 
соціологи і благодійники не пов’язували стан зло-
чинності серед неповнолітніх з економічним ста-
ном в державі. Тому одним із найбільш ефективних 
засобів боротьби з підлітковою злочинністю на той 
період вважали благодійність [8, с. 20]. Однак при-
ватна благодійність не мала системного характеру і 
не приносила потрібного результату.

Період першої половини ХХ ст. означився акти-
візацією досліджень цієї проблематики представ-
никами різних галузей науки: юридичної, педа-
гогічної, психологічної. Розроблялись новітні 
методики боротьби з дитячою злочинністю, підходи 
до вивчення особи неповнолітнього правопоруш-
ника. Як превентивні і корегуючі заходи запрова-
джуються заходи соціального і педагогічного впливу 
[9]. Серед дослідників слід відзначити таких вчених 
1920–1930-х років, як Л. Василевський, М. Гернет, 
Н. Гришаков, Ф. Динер, В. Куфаєв, П. Люблінський, 
Д. Футер.

Вони стверджували, що боротьба зі злочинністю 
неповнолітніх на початку XX ст. здійснювалась як 
заходами медико-педагогічного характеру та соці-
альної допомоги, так і покаранням. Проте найбільше 
уваги науковці приділяли педагогічним методам, 
оскільки практика того часу показувала, що саме в 
них лежить запорука успіху з попередження анти-
суспільних явищ серед молоді. Але дієвим заходом 
боротьби з неправомірними діями підлітків вважа-
лося примусове виховання безпритульних дітей.

Після спаду зацікавленості проблемою злочин-
ності неповнолітніх упродовж 1930–1940-х років та 
відродження кримінології у 1950-ті роки з середини 
1990-х років питання злочинності неповнолітніх 
виділено в особливий розділ спеціальної частини 
курсів кримінології.
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На початку 2000-х років криміногенна ситуація 
дещо стабілізувалась. Проте у зв’язку з політичною 
та економічною кризами на теренах України кіль-
кісно-якісні показники вчинених неповнолітніми 
злочинів, передусім тяжких і особливо тяжких, що 
мають агресивну природу, залишались стабільно 
високими. Певне покращення ситуації пов’язано 
переважно зі зменшенням дитячого населення через 
демографічну кризу.

Сьогодні серед загальних напрямів попередження 
злочинності неповнолітніх визначають:

1) поглиблений аналіз проблем і перелік про-
грам, послуг, установ і наявних ресурсів;

2) чітко визначені обов’язки компетентних орга-
нізацій, установ і співробітників, які беруть участь у 
діяльності з попередження;

3) формування політики, розробку програм і 
стратегій на підставі прогнозування, під постійним 
контролем;

4) участь громади в рамках широкого кола послуг 
і програм;

5) тісне співробітництво між національними, 
державними, місцевими органами управління за 
участю приватного сектора представників гро-
мад, установ, що займаються вихованням, освітою, 
працевлаштуванням, соціальним захистом, право-
застосовувальних та судових установ у прийнятті 
сумісних заходів з попередження злочинності серед 
неповнолітніх і молоді;

6) участь молоді в процесі реалізації політики в 
галузі попередження злочинності неповнолітніх;

7) наявність кваліфікованого персоналу на всіх 
рівнях.

У цій великій роботі на першому місці має бути 
сім’я, потім освіта і громадськість.

З огляду на це запобігання злочинності неповно-
літніх направлено на вирішення таких завдань:

1) реалізація та захист прав та законних інтересів 
неповнолітніх, охорона їх життя, здоров’я, забезпе-
чення оптимальних умов формування особистості, 
усунення джерел негативного вплив на умови життя 
та виховання;

2) підтримка соціального порядку та захист сус-
пільства від протиправної поведінки неповнолітніх;

3) сприяння у реалізації та соціальній адаптації 
неповнолітніх, які характеризуються асоціальною 
або протиправною поведінкою.

Передумовою успіху превентивних заходів є 
ефективна координація діяльності державних і гро-
мадських інститутів. Її пріоритетними напрямами 
мають стати:

1) соціальна профілактика злочинів, що перед-
бачає комплекс заходів, спрямованих на усунення 
негативних соціальних явищ, що породжують зло-
чинність неповнолітніх, зокрема щодо стабілізації 
політичної, економічної, соціальної сфер суспіль-
ного життя, забезпечення зайнятості, подолання бід-
ності, збереження національної культури, традицій, 
розвиток правової освіти тощо;

2) попередження асоціальних явищ (пияцтво, 
алкоголізм, наркоманія, проституція тощо) у суспіль-

стві, в родинах, за місцем навчання і роботи підліт-
ків і молоді, що негативно впливають на формування 
їх особистості; це має бути використання правових, 
економічних, соціальних та ідеологічних заходів 
профілактики, а також диференціації та індивідуалі-
зації виховної роботи з конкретними особами;

3) безпосередня профілактика, що передбачає 
організацію служби соціальної допомоги, притяг-
нення до адміністративної і кримінальної відпові-
дальності дорослих за негативний вплив на дітей і 
підлітків, влаштування бездоглядних і безпритуль-
них неповнолітніх до дитячих закладів.

Вдосконалення діяльності щодо запобігання 
злочинності неповнолітніх є актуальним напрямом 
кримінологічної політики. Сприяти цьому важли-
вому державному завданню покликані вивчення та 
узагальнення як наявного національного, так і про-
гресивного зарубіжного досвіду в зазначеній сфері 
насамперед розвинених країн світу, до яких нале-
жать держави-члени Європейського Союзу.

На жаль, на сьогодні в українській науці зро-
блені лише поодинокі комплексні кримінологічні 
дослідження щодо протидії підлітковій злочин-
ності в країнах-членах ЄС. Вони засвідчили, що, 
відповідно до європейської кримінологічної теорії, 
заходи протидії підлітковій злочинності класифі-
ковані: а) за рівнем (первинні, вторинні, третинні); 
б) за об’єктом (сім’я, школа, найближче побутове 
оточення, ЗМІ, умови соціального та економіч-
ного характеру); в) за суб’єктом (державні і місцеві 
органи влади, освітні заклади, родина, неурядові 
організації, окремі громадяни); г) за змістом (соці-
альні, економічні, психологічні, педагогічні, інфор-
маційні, медичні).

При цьому заходи загального та спеціального 
запобігання підлітковій злочинності мають взаємо-
залежний і взаємодоповнювальний характер. Голо-
вна їх мета полягає в зменшенні її кількісно-якісних 
показників й утриманні в менших масштабах шля-
хом запровадження запобіжних стратегій та реалі-
зації спеціальних програм. У сучасній Європі всі 
програми запобігання підлітковій делінквентності 
можливо поділити на два види: спеціальні програми 
профілактичного спрямування і програми віднов-
ного правосуддя.

Програми профілактичного спрямування можна 
класифікувати за критерієм їх спрямованості на про-
грами, спрямовані на зміцнення родини; програми 
щодо усунення негативних чинників шкільного 
виховання; програми соціальної профілактики зло-
чинності і делінквентності. Аналіз та узагальнення 
цих програм показує, що найбільше вони підтриму-
ються і впроваджуються у Великій Британії та ФРН. 
В інших європейських країнах їх застосування є 
більш обмеженим, однак не менш актуальним.

Програми відновного правосуддя включають 
медіацію, діяльність широкого кола служб пробації 
(соціальних органів), програми примирення.

Слід зазначити, що більшість програм відновного 
правосуддя поки що не достатньо знайомі досвіду 
України. Проте їх запровадження передбачено Кон-
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цепцією розвитку кримінальної юстиції щодо непо-
внолітніх в Україні, затвердженої Указом Президента 
України від 24 травня 2011 року № 597/2011 [10].

Втім, після ратифікації Україною у лютому 
1991 року Конвенції ООН про права дитини 
1989 року сформовано законодавчу базу, спрямовану 
на захист інтересів неповнолітніх і молоді. Зокрема, 
це Закони України «Про охорону дитинства» від 26 
квітня 2001 року, «Про сприяння соціальному ста-
новленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 
1993 року, «Про органи і служби у справах неповно-
літніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 
24 січня 1995 року, «Про попередження насильства в 
сім’ї» від 15 листопада 2001 року.

Законодавчо зафіксовані права неповнолітніх 
на охорону життя і здоров’я, безоплатне здобуття 
освіти, всебічний культурний і фізичний розвиток, 
працевлаштування тощо.

Згідно з Конституцією України і Конвенцією 
ООН про права дитини в Україні створено систему 
державних органів, служб та спеціальних установ 
для забезпечення реалізації прав та інтересів дітей, 
на які покладається здійснення соціального захисту 
і профілактики правопорушень серед осіб, які не 
досягли вісімнадцятирічного віку. Вони є складовою 
державної системи профілактики. Правові основи їх 
діяльності закріплені в Законі України «Про органи 
і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей», прийнятому в січні 1995 року. Крім того, в 
Законі визначено суть і основні напрями поперед-
ження правопорушень неповнолітніх, сформульо-
вано поняття профілактики, що є досить цінним і 
робить його універсальним.

Під профілактикою правопорушень серед дітей 
слід розуміти діяльність органів і служб у справах 
дітей, спеціальних установ для дітей, спрямовану на 
виявлення та усунення причин та умов, що сприяють 
вчиненню дітьми правопорушень, а також позитив-
ний вплив на поведінку окремих дітей на території 
України, в її окремому регіоні, в сім’ї, на підприєм-
стві, в установі чи організації незалежно від форм 
власності, за місцем проживання [11].

Тобто національне законодавство під профілакти-
кою розуміє сукупність заходів з попередження пра-
вопорушень і злочинів.

Не менш важливим для впровадження і реаліза-
ції превентивної діяльності стало чітке визначення 
того, що системи органів державної системи профі-
лактики відповідальні в державі за реалізацію дер-

жавної політики у сфері забезпечення праві і свобод 
громадян України, які не досягли 18 років, як пере-
думови запобігання злочинності у їх середовищі.

Визначення законодавцем структури цієї сис-
теми з чіткою ієрархією органів і служб підкреслює 
пріоритетність і першочерговість їх цілей, завдань і 
функцій щодо захисту прав і свобод дітей.

До органів державної системи профілактики від-
несені:

– спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, 
уповноважений орган влади Автономної Республіки 
Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, служби у спра-
вах дітей обласних, Київської та Севастопольської 
міських, районних державних адміністрацій, вико-
навчих органів міських і районних у містах рад;

– кримінальну міліцію у справах дітей органів 
внутрішніх справ;

– спеціальні установи для дітей;
– інші органи виконавчої влади, органи місце-

вого самоврядування, підприємства, установи та 
організації незалежно від форми власності, окремі 
громадяни.

Важливе профілактичне значення мають зміни і 
доповнення, внесені у кримінально-процесуальне 
законодавство України. Так, у новій редакції Кри-
мінального процесуального кодексу України від 
13 квітня 2012 року питанням кримінального про-
вадження щодо неповнолітніх присвячено главу 38. 
Насамперед визначено, що кримінальне прова-
дження щодо неповнолітньої особи здійснюється 
спеціально уповноваженим на це слідчим [12].

Законом України «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей» передбача-
ється призначення спеціально уповноважених суддів 
для розгляду кримінальних або адміністративних 
справ щодо неповнолітніх.

Історичний і сучасний прогресивний досвід фор-
мування і реалізації кримінологічної політики під-
тверджує, що ефективність здійснення превентивної 
діяльності щодо агресивної злочинності неповно-
літніх безпосередньо пов’язана з глибоким вивчен-
ням і аналізом причин її виникнення, що є головним 
завданням як державних органів, так і недержавних 
установ, громадськості. Для незалежної України 
вкрай важливим у цьому процесі є впровадження 
найкращих практик європейських країн, що має 
бути предметом окремого кримінологочісного дослі-
дження.
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Паливно-енергетичний комплекс (далі – 
ПЕК) – одна з найважливіших структурних складо-
вих економіки України, ключовий фактор забезпе-
чення життєдіяльності держави. 

ПЕК складається з підприємств, що спеціалізу-
ються на видобутку, збагаченні, переробці та спо-
живанні твердого, рідкого й газоподібного палива, 
виробництві, передачі та використанні електроенер-
гії й тепла.

Для реалізації економічної безпеки України, її 
енергетичної незалежності, стабільного забезпе-
чення країни енергоресурсами необхідна науково 
обґрунтована, дієва енергетична політика і страте-
гія держави, направлена на ефективне використання 
енергоресурсів, установлення гарантій для госпо-
дарюючих суб’єктів на захист ПЕК від злочинних 
посягань.

Захист об’єктів ПЕК від злочинних посягань є 
одним із пріоритетних напрямів діяльності органів 
внутрішніх справ. Сучасний стан криміногенної 
ситуації на об’єктах ПЕК характеризується значним 
зростанням кількості організованих злочинних пося-
гань, що заподіюють значний збиток українській 
економіці.

Останнім часом наголошується та обставина, що 
у сфері економіки організованими професійними 
злочинними групами здійснюються не різнорідні 
одиничні злочини, а їхній характер дає підстави для 
висновку про своєрідність технологій злочинної 
діяльності. 

Сама організована злочинність – відносно 
новий для вітчизняної кримінології об’єкт дослі-
дження. Її комплексний аналіз був розпочатий лише в 
кінці 1980-х рр. (А.І. Гуров, А.І. Долгова, ВВ. Лунєєв 
та ін.). 

У вітчизняній кримінології одне з найбільш 
об’ємних визначень організованої злочинності сфор-
мулювала А.І. Долгова: «Організована злочин-
ність – це складна система організованих злочинних 
формувань із їхньою широкомасштабною злочин-
ною діяльністю і створенням для такої діяльності 
найбільш сприятливих умов… У цю систему залу-
чена значна частина населення, по суті, організована 
злочинність являє собою альтернативне суспільство 
зі своєю економікою, соціальною й духовною сфе-
рами, своїми системами управління, безпеки, фор-
мування молодого покоління, судами, своєю вну-
трішньою та зовнішньою політикою» [1, с. 20].

Загалом організована злочинність як соціальне 
явище виникла в кінці ХХ століття. Злочини, які 
скоювали організовані групи, існували завжди. Стан 
організованої злочинності свідчить про багатофак-
торність. Має свої особливості й кожна з основних 
складових частин організованої злочинності: загаль-
нокримінальна, економічна та політична. Потрібно 
відрізняти, з одного сторони, загальні фактори, з 
іншого – специфічні, які властиві тільки окремим 
видам організованої злочинності. 

Відповідно до Закону України «Про організа-
ційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю» від 30 червня 1993 року, під органі-
зованою злочинністю потрібно розуміти сукупність 
злочинів, які вчиняються у зв’язку з діяльністю орга-
нізованих злочинних угруповань [2]. 

Щодо поняття організованої злочинності (ст. 1 
Закону України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю»), то Закон 
обмежився вказівкою на те, що в ньому воно розу-
міється як «сукупність злочинів, що вчиняються у 
зв’язку зі створенням та діяльністю організованих 
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злочинних угруповань». Організовану злочинність 
утворюють злочини, які скоюються тільки в органі-
зованих формах. Таких форм дві: організована група 
і злочинне угруповання (організація). 

У Кримінальному кодексі України поняття «орга-
нізована злочинність» поділено за відповідними 
організаційними формами, такими як «організована 
група» та «злочинна організація».

Згідно зі ст. 28 Кримінального кодексу України, роз-
різняють чотири види злочинних груп: групи без попе-
редньої змови, групи з попередньою змовою, організо-
вані групи та злочинні угруповання (організації).

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного 
Суду України № 12, під організованою групою розу-
міється стійке об’єднання двох і більше осіб, які 
спеціально зорганізувалися для спільної злочинної 
діяльності.

Перша форма – організована злочинна група – 
небезпечний різновид злочинного угруповання, 
являє собою об’єднання високого рівня організова-
ності, згуртованості і стійкості. Її члени взаємоза-
лежні, підкоряються загальним правилам і нормам 
поведінки, прийнятим у групі. Це – доволі тісний 
союз, у якому кожний знаходить собі емоційну 
підтримку, дорожить оцінкою своєї особистості з 
боку злочинної групи. Їм притаманна чітка функ-
ціонально-диференційована структура переважно 
ієрархічного типу, чіткий розподіл ролей із яскраво 
вираженою роллю лідера. Внутрішнє життя в групі 
загалом зорієнтоване на вчинення злочинів з метою 
отримання максимальних прибутків, при цьому кіль-
кість учинених злочинів і їх суспільна небезпека в 
міру функціонування групи збільшуються.

Загалом організовані злочинні угруповання, що 
діють у сфері ПЕК, є різновидом малих соціальних 
груп, яким притаманні певні ознаки: наявність неза-
перечно протиправної корисливої спрямованості, 
спільної мети – максимально можливе збагачення; 
конкретна ієрархічна структура, яка передбачає 
організацію керівництва й підпорядкування з від-
повідним рольовим розподілом функцій; наявність 
специфічної групової ціннісно-нормативної сис-
теми; стійкі просторово-психологічні контакти між 
учасниками як під час здійснення легальної еконо-
мічної та виробничої діяльності, так і в процесі реа-
лізації діяльності злочинної.

Злочинне угруповання (організація) – другий 
різновид злочинних формувань, які утворюють орга-
нізовану злочинність. Злочинне угруповання – це 
організована група, яка має внутрішню структуру, 
або об’єднання організованих груп, що діють під 
єдиним керівництвом, члени якого об’єднані з метою 
скоєння одного або декількох злочинів для отри-
мання фінансової або іншої матеріальної вигоди.

Злочини, що вчиняються учасниками організова-
них злочинних структур, вирізняються ретельністю 
підготовки (збирання інформації, підготовка техніч-
них засобів і зброї, планування й розподіл ролей, 
цільова підготовка сприятливих умов, співпраця осіб 
і груп, які реалізують різні взаємопов’язані функції), 
рішучістю й жорстокістю дій. 

Для організованих злочинних груп характерне 
виокремлення спеціалізованої функції забезпечення 
безпеки учасників від притягнення до відповідаль-
ності [7, с. 409]. 

Проблемам боротьби з організованою злочин-
ністю присвячено спектр наукових розвідок. Окремі 
аспекти проблеми боротьби з організованою злочин-
ністю відображено в працях вітчизняних дослідни-
ків, зокрема необхідно вказати таких як Т.В. Корня-
кова, Б.В. Романюк, В.С. Батиргареєва, В.В. Голіна, 
І.М. Даньшин, А.Ф. Зелінський, В.Є. Квашис, 
Ю.В. Солопанов, Є.Я. Стумбіна, О.М. Яковлєв, 
Ю.М. Антонян, А.Н. Ярмиш, Ю.П. Мірошник, 
В.В. Нонік.

Злочини, що вчинюються в нафтогазовій галузі 
у складі організованих злочинних груп, переважно 
кваліфікуються за сукупністю – за декількома стат-
тями Кримінального кодексу України. Під час досу-
дового розслідування таких злочинів виникають 
труднощі, які викликані складним механізмом їх 
учинення, коли виконання окремих складових ланок 
злочину розподіляється між членами злочинної 
групи. При цьому більшість злочинних дій учиню-
ється з використанням легальних форм господар-
ської діяльності, що ускладнює процес виявлення 
таких злочинів і встановлення винних осіб. 

Говорячи про причиновий комплекс злочинності, 
необхідно спеціально сказати про такі негативні 
соціальні явища, як алкоголізм, пияцтво, екстремізм 
і соціальна маргінальність. Ці явища дуже часто 
напряму пов’язані зі злочинністю, її причинами й 
умовами. Вони являють собою проблему соціальну, 
але мають яскраво виражене правове та криміноло-
гічне значення. 

Безумовно, одним із найбільш міцних за своїм 
криміногенним потенціалом факторів злочинності є 
алкоголізм і пияцтво. 

Пияцтво – непомірне зловживання спиртними 
напоями. Алкоголізм – захворювання, яке визвано 
систематичним зловживанням спиртних напоїв. 
Вони тісно пов’язані. 

Негативні наслідки пияцтва багатоаспектні: різні 
захворювання, підвищення можливості травматизму, 
підвищення віктимності, втрата професіоналізму, а в 
окремих випадках – втрата постійного місця роботи 
або працездатності загалом, погіршення матеріаль-
ного стану, погіршення взаємин зі членами сім’ї, 
моральна криза, втрата сенсу життя. Негативні соці-
альні наслідки пияцтва означають таке: підвищення 
злочинності й віктимності, руйнування сім’ї як основи 
суспільства, втрата здоров’я нації, зростання травма-
тизму, зниження рівня професіоналізму в країні. 

Статистичні дослідження доказують зв’язок пия-
цтва зі злочинністю. Там, де вищий рівень спожи-
вання спиртних напоїв, там вища злочинність, небез-
печніший її характер. 

У ПЕК завжди велась жорстка боротьба за сфери 
впливу, причому не тільки між організованими зло-
чинними угрупованнями, а й ПЕК-компаніями, 
їхніми керівниками, «зацікавленими» посадовцями 
різних рівнів.
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Аналіз криміногенної ситуації в галузі ПЕК свід-
чить про те, що мають місце факти діяльності орга-
нізованих злочинних угруповань. Особливо це сто-
сується діяльності з видобутку, переробки, реалізації 
і транспортування нафти й нафтопродуктів. Зокрема, 
це стосується регіонів Полтавської, Сумської, Хар-
ківської, Львівської та Дніпропетровської областей. 
Характерним злочином для цих угруповань стали 
так звані незаконні «врізки» до трубопровідних магі-
стралей.

Нерідко пошкодження об’єктів магістральних 
або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів 
чи нафтопродуктопроводів, а також технологічно 
пов’язаних із ними об’єктів, що утворює склад 
злочину, передбачений статтею 292 Криміналь-
ного кодексу України, кваліфікується за ознаками 
інших злочинів, передбачених статтями Кодексу, 
зокрема статтею 194. Ураховуючи, що вказаний 
злочин передбачає заподіяння збитків у великих та 
особливо великих розмірах, виносяться незаконні 
постанови про відмову в порушенні кримінальних 
справ. У такий спосіб окремі підрозділи органів вну-
трішніх справ уникають порушення кримінальних 
справ за фактами посягання на об’єкти магістраль-
ного трубопровідного транспорту за статтею 292 
Кримінального кодексу України, яка є більш тяжкою, 
ніж стаття 194 Кримінального кодексу України. 

Найпоширенішими предметами злочинних пося-
гань є нафта і продукти її переробки, кошти, цінні 
папери нафтових компаній. Серед нафтопродуктів 
найчастіше предметами злочинного посягання є 
бензин, дизельне пальне, мазут, масла, синтетичний 
спирт та інша продукція технологічного виробни-
цтва (в інших секторах ПЕК предметами посягання 
є вугілля, природний газ, пропан, ізобутан, пропан-
бутанова фракція, стабільний газовий бензин, елек-
тро- й теплоенергія тощо). Підвищена «привабли-
вість» нафтової галузі для організованої злочинності 
зумовлена об’єктивними чинниками, насамперед 
високою вартістю нафти й нафтопродуктів і постій-
ним попитом на продукцію нафтового сектора.

Складна криміногенна ситуація на нафтогазо-
вому ринку зумовлена багатьма соціально-економіч-
ними, нормативно-правовими, організаційно-управ-
лінськими чинниками, серед яких можна виділити 
такі проблеми, що зумовлені наявністю прогалин у 
чинному законодавстві, недосконалістю механізму 
надрокористування, неефективністю державного 
управління цією сферою. 

Структура організованих злочинних посягань в 
інших галузях ПЕК багато в чому аналогічна їхній 
структурі в нафтовій галузі: розкрадання, привлас-
нення, шахрайство, незаконне підприємництво, 
контрабанда, комерційний підкуп тощо. Крім пере-
рахованих злочинів, що, поза сумнівом, перевалю-
ють у загальній структурі злочинності в ПЕК, мають 
місце випадки нецільового використання державних 
та інших інвестиційних коштів, кредитів, які направ-
ляються на розвиток добувних і переробних підпри-
ємств галузі, злочини корупційної спрямованості, 
розкрадання бюджетних коштів під виглядом вза-

ємозаліків, незаконні операції з цінними паперами і 
кредитними картами підприємств ПЕК.

Значних матеріальних збитків державі в електро-
енергетиці завдають крадіжки. У більшості випадків 
мають місце крадіжки, які вчиняються систематично 
групою осіб за попередньою змовою або за простої 
співучасті, коли співучасники були виконавцями зло-
чину. Унаслідок розукомплектування (викрадення) 
механізмів порушується робота систем енергопос-
тачання, що створює особливу небезпеку для життя 
і здоров’я людей. Спостерігається протягом бага-
тьох років стабільна тенденція розкрадання кольо-
рових металів із ліній електропередач і трансфор-
маторних підстанцій усіх класів напруг. Щоденно 
злочинцями розукомплектовуються десятки діючих 
енергетичних об’єктів, унаслідок чого залишається 
без електропостачання значна кількість споживачів 
електроенергії як у сільській місцевості, так і в міс-
тах. Найбільше крадіжок сталося в Дніпропетров-
ській, Запорізькій, Луганській, Харківській і Чер-
каській областях. 

Як свідчать вивчені статистичні матеріали, у 
більшості випадків в електроенергетиці в основному 
злочинцями є не особи з кримінальним минулим, а 
люди, до вчинення вказаних злочинів яких підштов-
хують скрутні побутові умови. 

Однією з основних проблем розвитку несанкці-
онованої розробки корисних копалин є соціальна 
нестабільність в економіці держави, закриття вуг-
левидобувних підприємств регіону та відсутність 
відповідного механізму працевлаштування колиш-
ніх шахтарів. До того ж сьогодні покарання, перед-
бачене за незаконний видобуток вугілля, порівняно 
з отримуваними прибутками, є незначним. Най-
частіше рішенням суду з організаторів стягуються 
штрафи від 470 до 1700 гривень, тоді як щоденний 
прибуток однієї «копанки» досягає 10 тисяч гривень.

Загалом кримінальні справи, порушені за фак-
тами злочинної діяльності в ПЕК, дають змогу дійти 
висновку, що до злочинів у цій сфері можна зараху-
вати склади злочинів, передбачені статтями 185, 190, 
191, 204, 240, 292, 358, 364, 366 чинного Криміналь-
ного кодексу України.

З урахуванням викладеного можемо констату-
вати, що своєчасне та ефективне виявлення злочи-
нів, що вчиняються в ПЕК, залежить від швидкого 
та якісного проведення окремих оперативно-роз-
шукових дій. Стан викриття й розслідування кримі-
нальних справ щодо злочинів у ПЕК залишається на 
низькому рівні. 

Отже, можна констатувати, що для організованої 
злочинної діяльності в сфері ПЕК найбільш харак-
терні такі особливості:

– багатоепізодність злочинів як по горизонталі, 
так і по вертикалі, коли розкрадання паливно-енер-
гетичних ресурсів – тільки початок ланцюга різного 
роду правопорушень, пов’язаних із транспортуван-
ням до місця реалізації або переміщенням вантажу 
за кордон тощо; 

– міжрегіональний, а в окремих випадках міжнарод-
ний характер злочинів, наприклад, незаконна поставка 
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до країн СНД нафти й нафтопродуктів у режимі мит-
ного транзиту, контрабандні поставки енергоносіїв у 
країни ближнього та далекого зарубіжжя;

– участь «зацікавлених» корумпованих співробіт-
ників органів влади й управління, керівників і спів-
робітників ПЕК-компаній, працівників ПЕК;

– великомасштабність протиправних операцій, 
коли прямий матеріальний збиток від розкрадань 
енергоресурсів, а також від їх неконтрольованих 
поставок обчислюється мільйонами гривень.

Аналіз ситуації, що складається, дає змогу про-
гнозувати подальше зростання негативної ролі орга-
нізованої злочинності в ПЕК країни.

Загальною соціальною основою запобігання 
організованій злочинності й максимального обме-
ження можливостей для її функціонування та від-
творення є подолання кризових явищ у країні: в 
економіці, політиці, суспільній ідеології й психоло-
гії, соціальній сфері, правоохоронній діяльності. На 
цій основі перспективними є профілактичні заходи. 

Отже, загальносоціальною основою запобігання 
цій злочинності та обмеження її функціонування є 
подолання кризових явищ. На рівні держави необ-
хідно реалізувати підтримку іноземних інвесторів і 
не допустити тиск на них правоохоронних органів, 
забезпечити концентрацію роботи правоохоронних 
органів на локалізації організованої злочинності, 
реальний захист громадян і їхніх економічних прав. 

Спеціально-правовими заходами є створення від-
повідної кримінально-правової бази тощо [6, с. 211].

Для ефективності спеціальних заходів запобі-
гання організованій злочинності в усіх формах її 
прояву необхідне постійне вдосконалення діяльності 
як правоохоронної системи держави, так й інших 
державних установ. 

На підставі вищевикладеного можна дійти висно-
вку, що злочини у сфері ПЕК в основному скою-
ються організованими злочинними групами, кількіс-
ний і якісний склад яких напряму залежить від виду 
злочинів.
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Побудова правової держави ґрунтується на забез-
печенні належної поваги до закону, законних прав 
людини, органів, що здійснюють ті чи інші дії для під-
тримання режиму законності й правопорядку. Більше 
ніж 20 років тому злочини проти правосуддя були 
малопоширеними в судовій практиці, а кримінальні 
справи такого типу були одиничними. Нині ситуація 
докорінно змінюється. Ця категорія злочинів дедалі 
більше поширюється в реальному житті, від надання 
свідками завідомо неправдивих показань, протиправ-
ного впливу на потерпілих, свідків з боку обвинува-
чених чи їхніх родичів до зловживань суддями своїми 
службовими повноваженнями.

Злочини проти правосуддя – це досить складна 
сукупність 33 правових норм, що передбачають від-
повідальність за протиправні діяння (ст. ст. 371–400 
Кримінального кодексу (далі – КК) України) [4]. Від-
сутність законодавчого й міжнародно-правового визна-
чення поняття «злочини проти правосуддя» породжує 
довільне його тлумачення й в Україні, і за кордоном, 
що значно ускладнює як оцінювання окремих видів 
злочинів, що вчиняються у сфері правосуддя, так і про-
ведення наукового порівняльного аналізу загалом. За 
таких обставин фактично унеможливлюється й роз-
робка ефективних заходів протидії цим злочинам.

Як показує аналіз наявних праць із цієї проблеми, 
окремого визначення того, що є злочинами проти пра-
восуддя, які вчиняються щодо свідків і потерпілих, 
у теорії кримінального права немає. Є тільки визна-
чення злочинів проти правосуддя загалом. Тому, на 
нашу думку, варто почати саме з визначення того, що 
є правосуддям у кримінально-правовій теорії. Саме 
це визначення може бути покладено в основу поняття 

злочинів проти правосуддя, що вчиняються щодо 
свідків і потерпілих.

Щодо визначення поняття «правосуддя» як у тео-
рії кримінального права, так і в довідково-енцикло-
педичних виданнях існує дві точки зору. Як зазначає 
О.О. Кваша, одна з позицій полягає в тому, що під 
правосуддям розуміється діяльність виключно судів 
(вузьке значення); згідно з другою позицією, поняття 
«правосуддя» охоплює не лише діяльність судів, а й 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури 
та органів, що відають виконанням покарань (широке 
значення) [3, c. 379]. У нормативно-правових актах, 
у юридичній літературі пропонується декілька визна-
чень поняття «правосуддя», які містять аргументи як 
на користь першої позиції, так і на користь другої, на 
що звертає увагу О.О. Кваша.

Згідно з визначенням правосуддя, яке наводиться 
в Юридичній енциклопедії, це правозастосовна діяль-
ність суду з розгляду та вирішення в передбаченому 
законом процесуальному порядку зарахованих до 
його компетенції цивільних, господарських, кримі-
нальних і адміністративних справ з метою охорони 
прав і свобод людини та громадянина, прав і законних 
інтересів юридичних осіб та інтересів держави [9, c. 
47]. Відповідно до ст. 124 Конституції України, право-
суддя в Україні здійснюється виключно судами.

Те саме зазначено в ч. 1 ст. 5 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 р. Але 
стосовно цього слушною є думка О.О. Кваші, яка звер-
тає увагу на те, що у своїй діяльності судові органи в 
процесі здійснення правосуддя тісно співпрацюють із 
окремими правоохоронними органами. Тому закон-
ність і справедливість правосуддя напряму залежить 
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від забезпечення діяльності органів слідства, проку-
ратури, внутрішніх справ тощо [8, c. 380]. Так само 
й М.В. Шепітько у своєму дослідженні зазначає, що 
поняття «правосуддя» в чинному законодавстві про 
кримінальну відповідальність необхідно розуміти в 
його «широкому» тлумаченні, враховуючи завдання 
правосуддя, що визначаються через Закон України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 р., 
а також процесуальне законодавство України [8, c. 20].

Визначень поняття «правосуддя» існує дуже 
багато, але більшість учених схиляються до існування 
саме цих двох точок зору. Ці дві теорії з приводу визна-
чення поняття «правосуддя» та питання про органи, 
які його здійснюють, мають як сильні аргументи, так 
і суттєві недоліки. На це звертає увагу О.О. Кваша. 
Учена погоджується з дослідниками, які розробля-
ють концепцію двох значень поняття «правосуддя» – 
процесуального та кримінально-правового [3, c. 14]. 
Варто погодитись із таким визначенням поняття «пра-
восуддя»: правосуддя – це правозастосовна діяльність 
суду з розгляду та вирішення в передбаченому зако-
ном процесуальному порядку цивільних, господар-
ських, кримінальних та адміністративних справ, а 
також конституційного судочинства, діяльність пра-
воохоронних органів, які сприяють здійсненню судом 
правосуддя й забезпечують виконання його рішень, 
а саме: органів дізнання, досудового слідства, про-
куратури та органів, які відають виконанням судових 
рішень, вироків і призначених покарань [6, c. 378].

Родовим об’єктом злочинів проти правосуддя є 
встановлений законодавством і поставлений під охо-
рону нормами кримінального законодавства порядок 
відносин у суспільстві, що забезпечує нормальну 
діяльність правосуддя, органів та осіб, які сприяють 
його належному здійсненню.

Зазначимо, що кримінологічній аналіз проблем 
злочинності проти правосуддя порівняно з аналізом 
загальнокримінальної злочинності є надзвичайно 
складним через багатофакторну структуру детермі-
нації цих злочинів. Оцінювання реального рівня зло-
чинності проти правосуддя ускладнене через високий 
рівень її латентності.

Насильницькі злочини проти правосуддя, що 
вчиняються щодо свідків і потерпілих, є суспільно 
небезпечними умисними протиправними діями, які 
вчиняються всупереч призначенню правосуддя, за 
допомогою застосування фізичного та (або) психіч-
ного примусу свідків і потерпілих до виконання уста-
новок, що впливають на них суб’єктів. 

Їх характеризує таке: 
– відносно визначене коло осіб, здатних бути 

суб’єктами злочинів;
– зумовленість злочинів ситуаційними чинни-

ками, що проявляються у зв’язку з проведенням кри-
мінально-процесуальної діяльності; 

– специфічна мотивація злочинної поведінки; 
– цілеспрямований вибір жертв посягання;
–  прагнення задовольнити свої потреби за допо-

могою примусу жертв до вчинення дій, які суперечать 
кримінально-процесуальній діяльності; 

– насильницький характер скоєння; 

– високий рівень латентності;
– соціальні негативні наслідки, які виходять за 

рамки заподіяння шкоди окремим індивідам і кон-
кретного кримінального провадження;

– можливість досягнення високої ефективності в 
соціальному запобіганні їм.

Обставинами, які закономірно підвищують сту-
пінь імовірності вчинення насильницьких актів проти 
свідків і потерпілих, що визначають їх латентність 
і суспільну небезпечність, є такі: залучення до кри-
мінальної відповідальності осіб, які мають високий 
соціальний статус або високий статус у криміналь-
ному середовищі; здійснення кримінального про-
вадження щодо злочинів організованого характеру; 
високе доказове значення інформації, якою володі-
ють свідки й потерпілі; наявність будь-яких соціаль-
них зв’язків між свідками (потерпілими) та особами, 
залученими до кримінальної відповідальності; низь-
кий рівень соціальної адаптації свідків і потерпілих, 
наявність елементів асоціальності (судимість, риси 
маргінальності тощо) або, навпаки, наявність у них 
високих і стійких моральних переконань тощо.

Детермінаційний комплекс досліджуваних злочи-
нів визначається таким:

– по-перше, життєвою ситуацією, що склада-
ється несприятливо для суб’єкта злочину у зв’язку 
зі здійсненням кримінального провадження, й вини-
клою в нього мотивацією (через наявність особистіс-
них деформацій) до зміни ситуації у своїх інтересах за 
допомогою примусового впливу на свідків і потерпі-
лих (основні причини злочинів); 

– по-друге, специфічними умовами, які сприяють 
учиненню злочинів, що переважно проявляються у 
сфері кримінального провадження (недоліки в органі-
зації кримінального провадження, прорахунки в його 
стратегії й тактиці, виборі необхідних сил і засобів, від-
сутність або недостатність запобігання посяганням на 
свідків і потерпілих тощо); численними факторами від-
даленого порядку, які випливають насамперед із духо-
вно-морального стану суспільства (втрата моральних 
орієнтирів, падіння моралі, зростання правового нігі-
лізму, насадження в суспільстві кримінальної культури, 
втрата контролю суспільства за засобами масової інфор-
мації тощо); його соціально-економічним станом (безро-
біття, різка диференціація населення за доходами тощо); 
прорахунками в політиці (неефективність боротьби з 
корупцією, непрозорість політичних рішень, відсутність 
відкритого діалогу влади з населенням) тощо.

Особа злочинця, котрий здійснює насильницькі 
злочини проти правосуддя щодо свідків і потерпі-
лих, вельми різноманітна. Для того щоб найбільш 
повно виділити її типові властивості, доцільне виді-
лення двох основних угруповань такої особи: особа, 
що примушує потерпілого (свідка) до давання пока-
зань, до компетенції якої входить проведення досудо-
вого розслідування (слідчий, особа, котра провадить 
дізнання), та інша особа, яка примушує потерпілого 
(свідка) до давання неправдивих показань, ухилення 
від давання показань [2, c. 174].

По суті, такі угруповання виділені не з яких-небудь 
особистісних характеристик, а лише за зовнішніми 
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критеріями – рольовими функціями в криміналь-
ному провадження – і за необхідною від потерпілого 
(свідка) поведінкою, а з кримінально-правових пози-
цій – залежно від кваліфікації скоєного. Однак таке 
угруповання потрібне, оскільки відкриває дорогу до 
виділення типології злочинця.

Незважаючи на істотні відмінності, що випливають 
із їхнього соціального статусу, функціональної ролі в 
кримінальному провадженні та інших ознак, зазначені 
угруповання особи злочинця об’єднує таке: умисний 
характер діяння; усвідомлення не тільки суспільної 
небезпеки, а й, як правило, свідоме усвідомлення про-
типравності діяння; насильницький характер діяння; 
спрямованість діяння на свідка чи потерпілого; спря-
женість застосовуваного до жертви насильства з праг-
ненням надалі використовувати її у своїх інтересах, 
схиливши до «потрібної» поведінки (давання показань, 
відмови від давання показань, ухилення від давання 
показань); те, що особа вчиняє злочин під тиском 
зовнішніх обставин, які за їх нормального розвитку 
в рамках кримінального судочинства реально здатні 
викликати для такої особи несприятливі наслідки; про-
типравна поведінка особи щодо кримінального прова-
дження виступає у формі протидії.

Варто підтримати точку зору тих авторів, які 
одну з головних причин скоєння злочину бачать у 
суб’єктивній спрямованості особи, яка скоює цей зло-
чин, оскільки за інших підходів у визначенні причини 
(причин) злочину логічно неминучий висновок про 
те, що факт скоєння суб’єктом злочину визначається 
поза його волею і свідомістю [1, c. 14]. Разом із тим 
навряд чи можна визначати суб’єктивну спрямова-
ність як єдину причину скоєння злочину.

По-перше, тому що морально-психологічні 
дефекти особистості не притаманні людині від 
початку. Вони виникають і формуються в процесі її 
життєдіяльності, під впливом зовнішніх (об’єктивних) 
обставин (у кінцевому підсумку, тільки буття визна-
чає свідомість).

По-друге, такі дефекти зумовлюють рішучість 
учинити злочин на тлі будь-яких виниклих життєвих 
обставин (життєвої ситуації). На думку В.Н. Кудряв-
цева, життєва ситуація є певним поєднанням 
об’єктивних обставин життя людини, які безпосеред-
ньо впливають на її поведінку в цей момент. Будь-яка 
життєва ситуація характеризується двома критеріями: 
конкретним проміжком часу, в якому знаходиться 
(діє) людина, а також певним набором конкретних 
обставин, що визначають поведінку людини в цей 
проміжок часу. Ясно, що життєві ситуації можуть 
бути різноманітними. Їхня специфіка може зумовлю-
вати вчинення тих чи інших злочинів. 

Своєрідність життєвої ситуації, в якій опиняється 
особа, котра вчиняє насильницький акт щодо свідка 
(потерпілого), бачимо в такому:

1) така ситуацій виникає у зв’язку з проведенням 
кримінального провадження;

2) за часовим періодом вона, як правило, пов’язана 
з періодом проведення кримінального провадження 
(проте не завжди, оскільки досліджувана життєва 
ситуація може виходити за тимчасові рамки кримі-

нального провадження. Так, досить рідко, але мають 
місце насильницькі акти щодо свідків і потерпілих, 
зумовлені мотивом помсти);

3) ситуація, що склалася: або ставить під загрозу 
благополуччя самого суб’єкта злочину чи осіб, у 
добробуті яких суб’єкт посягання має особисту 
зацікавленість, або дає змогу зміцнити (поліпшити) 
благополуччя особи, на яку впливають. Наприклад, 
застосування слідчим недозволеного примусу до 
допитуваного може бути зумовлено прагненням поса-
дової особи до кар’єрного зростання;

4) злочинець чітко усвідомлює, що зміна життєвої 
ситуації (у своїх інтересах) або її використання (як 
«щасливого випадку») можлива лише шляхом засто-
сування протиправного впливу на свідка (потерпілого).

5) при цьому найчастіше насильство застосову-
ється для того, щоб жертва зробила необхідне діяння 
(у формах дії або бездіяльності);

6) вплив, що застосовується, суперечить положен-
ням кримінально-процесуального закону. 

Отже, можна визначити дві основні причини вчи-
нення насильницьких злочинів проти свідків і потер-
пілих, які мають об’єктивний і суб’єктивний характер. 

Перша – життєва ситуація (точніше ситуація кримі-
нального провадження) як сформована сукупність кон-
кретних обставин, які виникли у зв’язку з проведен-
ням кримінального провадження, містять потенційну 
загрозу благополуччю особи або дають змогу зміцнити 
її добробут (причина об’єктивного характеру). 

Друга – усвідомлене та вольове рішення особи, 
яка має комплекс дефектів у морально-психологіч-
ній сфері, використовувати життєву ситуацію у своїх 
інтересах шляхом застосування неправомірного 
насильства щодо свідка чи потерпілого (причина 
суб’єктивного характеру).

Щодо профілактики насильницьких злочинів 
проти правосуддя, скоєних щодо свідків і потерпі-
лих, звернемо увагу на зарубіжний досвід. До тепе-
рішнього часу міжнародною спільнотою розроблено 
документи, які у своїй сукупності визначають для 
національних законодавств стандарти з метою вирі-
шення найважливіших питань кримінального прова-
дження. Окремі акти присвячено питанням правового 
забезпечення безпеки свідків і потерпілих і в цьому 
стосунку заслуговують на пильну увагу [5, c. 222]. 

Так, Загальна декларація прав людини 1948 р., а 
також Міжнародний пакт про громадянські й полі-
тичні права зобов’язують держав-учасниць Органі-
зації Об’єднаних Націй забезпечувати ефективний 
правовий захист з боку суду особі, права і свободи 
якої порушено, зокрема, за допомогою пошуку нових 
можливостей і засобів судового захисту з урахуван-
ням національної специфіки.

Декларація основних принципів правосуддя для 
жертв злочинів і зловживання владою, прийнята Резо-
люцією Генеральної Асамблеї ООН 40/34 29 листо-
пада 1985 р., констатує, що жертвам злочинів, а часто 
їхнім сім’ям, свідкам та іншим особам, які надають їм 
допомогу, несправедливо завдаються збиток, тілесні 
ушкодження або шкода їхній власності. Її положення 
встановлюють справедливе поводження із жертвами 
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злочинів, розробку механізмів правосуддя, які б біль-
шою мірою відповідали потребам та інтересам жертв, 
забезпечення їхньої безпеки, а також безпеки сімей 
і свідків обвинувачення, захисту від залякування й 
помсти, дотримання прав і свобод, зведення до міні-
муму незручностей, пов’язаних із участю в процесі.

У документах, прийнятих на Всесвітній конфе-
ренції з організованої транснаціональної злочинності 
в 1999 р., визнана необхідність прийняття стратегіч-
них заходів для захисту співробітників правосуддя, 
свідків і потерпілих. При цьому в них було особливо 
підкреслено, що заходи щодо захисту свідків відігра-
ють «ключову» роль у боротьбі зі злочинами й пови-
нні стати невід’ємною складовою частиною політики 
держав у цій сфері.

У Рекомендаціях Rec (2005) Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-членам щодо захисту свідків 
та осіб, які співпрацюють із правосуддям, пропону-
ється встановлювати жорсткі санкції за вчинення зло-
чинів, спрямованих на залякування свідків. При цьому 
під терміном «свідок» мається на увазі не тільки учас-
ник кримінального судочинства, допитаний як свідок, 
а й будь-які особи, котрі володіють інформацією та чиї 
свідчення беруться до уваги судовим органом під час 
розгляду звинувачення. Термін «залякування» в Реко-
мендаціях трактується як будь-яка пряма, непряма або 
потенційна загроза свідку, яка може створити йому 
перешкоду виконати свій громадянський обов’язок, 
пов’язаний із наданням показань [7].

У свою чергу, законодавці Сполучених Штатів 
Америки і розвинених демократичних країн Європи 
усвідомили необхідність установлення кримінально-
правових та інших заходів захисту свідків і потер-
пілих набагато раніше вітчизняного законодавця й, 
починаючи із середини минулого століття, цілеспря-
мовано вдосконалювали відповідну законодавчу базу. 
Багато таких законодавчих положень можуть бути 
цілком адаптовані й до українських умов.

Вивчення сучасної практики запобігання насиль-
ницьким злочинам проти правосуддя, скоєним щодо 
свідків і потерпілих, показує, що воно має переважно 
реагуючий характер і спрямоване на припинення 

вже проявлених щодо свідків і потерпілих загроз. 
Система раннього запобігання цим злочинам не роз-
винена й малоефективна, значно відстає від поді-
бних систем у низці країн Європи та США, досвід 
яких може й повинен бути використаний в Україні з 
урахуванням її національної специфіки. Запобігання 
насильницьким злочинам проти свідків і потерпілих 
може бути ефективним лише в разі застосування 
комплексу загальносоціальних, спеціальних та інди-
відуальних заходів, що здійснюється спеціалізова-
ними та неспеціалізованими державними й недер-
жавними суб’єктами, за умови координації їхньої 
діяльності, орієнтації насамперед на забезпечення 
безпеки громадян, котрі вступили в процес як свідки 
та потерпілі, раннє виявлення загрози їхній безпеці і 
своєчасної їх нейтралізації.

Можна запропонувати комплекс пропозицій, спря-
мованих на вдосконалення системи запобігання зло-
чинам проти правосуддя, які вчиняються щодо свідків 
і потерпілих:

1) загальносоціальне запобігання (шляхом досяг-
нення справжньої незалежності суду, оскільки наяв-
ність у суспільстві авторитетного і справедливого 
суду як універсального морального громадського 
орієнтира – надзвичайно значимий фактор, який 
дасть змогу реально оздоровити духовно-моральний 
стан суспільства, відкриє дорогу до його єднання, 
подолання корупції, відкритого діалогу населення та 
влади, зростання суспільної й повсякденної правосві-
домості, переломити наявну несприятливу соціально-
економічну ситуацію, в підсумку вирішити досліджу-
вану в статті проблему).

2) спеціальне запобігання (пов’язане з оптиміза-
цією організації кримінального судочинства, його 
кадровим зміцненням і матеріально-технічним осна-
щенням тощо).

3) індивідуальне запобігання, яке дуже значиме 
в запобіганні розглянутим злочинам, оскільки воно 
здатне мати «точкову» спрямованість на потенцій-
них злочинців, їхніх жертв серед свідків і потерпі-
лих, а також на сприятливі для злочинів обставини 
об’єктивного характеру.
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У системі наявних в українському законодавстві 
видів звільнення від відповідальності й покарання 
амністія посідає чільне місце. Це підтверджується 
врегулюванням цього правового інституту не лише 
кримінальним, а й іншими видами галузевого зако-
нодавства, а саме: кримінально-процесуальним, 
кримінально-виконавчим, конституційним, адміні-
стративним, а також визначається особливим дер-
жавно-правовим статусом суб’єкта оголошення 
амністії – Верховної Ради України. 

Значний внесок у висвітлення проблем застосу-
вання амністії, зокрема, у сфері теоретичного вирі-
шення проблем кримінально-правової політики 
зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 
Ю.В. Баулін, В.М. Дрьомін, В.Є. Квашис, С.І. Кома-
рицький, В.В. Комаров, О.М. Костенко, В.Т. Маля-
ренко, К.М. Мірзажанов, О.С. Міхлін, А.А. Музика, 
О.В. Телефанко, В.О. Туляков, П.Л. Фріс, О.В. Чепе-
люк, С.М. Школа та інші.

Аналіз законодавчого досвіду реалізації право-
вої політики держави у сфері протидії злочинності 
як України, так і зарубіжних країн засвідчує, що її 
визначальними рисами сьогодні є гуманізація, дифе-
ренціація, індивідуалізація та економія криміналь-
ної репресії. Однією зі складових цієї тенденції є 
застосування звільнення від відбування покарання. 
Із цього приводу певний науковий інтерес викли-
кає дослідження зарубіжного досвіду застосування 
амністії. Перейдемо до безпосереднього аналізу 
зарубіжного законодавства.

Під амністією в міжнародній практиці розумі-
ють відмову від кримінального переслідування 
й у певних випадках цивільних позовів проти 
особи або груп осіб за певні злочини, скоєні в 
минулому, а також анулювання раніше встанов-
леної юридичної відповідальності. Це відрізняє 
амністію від помилування – офіційного рішення, 

що звільняє вже засуджену особу чи групу осіб 
від відбуття покарання.

У японському кримінальному праві закріплені, 
а у правозастосовній практиці цієї країни викорис-
товуються як підстави звільнення від кримінальної 
відповідальності особи як амністування, так і поми-
лування. У кримінальному праві Японії реалізується 
загальне поняття «онся», що об’єднує амністію й 
помилування. Цей термін у японській літературі 
супроводжується англійським еквівалентом pardon, 
що дає змогу перекласти його умовно як «про-
щення». Це прощення визначається як основане на 
прерогативі глави держави або вищого органу вико-
навчої влади припинення кримінального покарання 
або припинення дії права застосувати кримінальне 
покарання. За чинною Конституцією Японії, амніс-
тія застосовується рішенням Кабінету Міністрів, 
яке затверджується імператором (Конституція ст. 73 
п. 6). У Японії передбачено п’ять видів «прощення», 
а саме: велике прощення (цей термін у японській 
юридичній літературі супроводжується англійським 
еквівалентом amnesty), найважливіший із видів 
вибачення, яке полягає в тому, що Кабінет Міністрів 
урядовим указом визначає види злочинів, на які 
цей акт поширюється, на підставі чого щодо осіб, 
визнаних судом винними, припиняється дія вироку, 
а щодо осіб, ще не визнаних судом винними, при-
пиняється дія права публічного кримінального пере-
слідування; спеціальне прощення – припинення дії 
обвинувального вироку, винесеного певним особам, 
яких стосувалась відповідна пропозиція централь-
ної комісії з розгляду питань реабілітації та захисту; 
пом’якшення покарання; звільнення від виконання 
покарання; відновлення в правах [1, с. 456].

Згадується про амністію й у розділі 4 Кримі-
нального кодексу Китайської Народної Республіки. 
Зокрема, у статті 66 цього Кодексу йдеться про те, 
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що, якщо особа вчинила злочин проти державної без-
пеки, відбула покарання або була амністована, у разі 
повторного вчинення в будь-який час злочину проти 
державної безпеки розглядається як рецидивіст і до 
неї не може бути застосовано амністію [2, с. 269].

У законодавстві Великої Британії поняття «інсти-
тут амністії (помилування)» не передбачено взагалі. 
Натомість існує спеціальна комісія з питань пере-
гляду кримінальних справ (Criminal Cases Review 
Commission – CCRC), яка створена в 1997 році 
як незалежний орган судочинства. До компетен-
ції CCRC входить перегляд кримінальних справ 
на будь-якій стадії слідства або після винесення 
вироку. Комісія переглядає справи, коли з’являються 
нові факти або свідчення, які не були відомі під час 
проведення слідства або не були враховані під час 
судового слухання. Лише 4% від загальної кількості 
кримінальних справ (тобто одна з 25) передається на 
подальше опрацювання до апеляційного суду [3; 4].

У Канаді формально право амністії або помилу-
вання є виключною прерогативою Королеви Велико-
британії, яка делегує зазначені повноваження Гене-
рал-губернатору Канади. Останній застосовує право 
на оголошення амністії або помилування на підставі 
так званої Патентної Грамоти. Крім того, амністія або 
помилування можуть бути оголошені рішенням Уряду 
Канади, яке затверджується Генерал-губернатором.

Право Уряду на застосування амністії закріплено 
в ст. ст. 748 і 749 Кримінального кодексу Канади 
(Criminal Code, 1985 р.). Зокрема, ст. 748 визначає, 
що Королівська амністія може застосовуватись до 
осіб, які на підставі чинного законодавства засуджені 
до позбавлення волі. Уряд Канади може оголосити 
повну або часткову амністію щодо будь-якої особи, 
яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі. 
У разі оголошення повної амністії особа вважається 
такою, що ніколи не вчиняла злочину, за який вона 
амністована. Повна або часткова амністія оголошу-
ються щодо конкретного злочину й не позбавляють 
особу від покарання або не пом’якшують покарання 
за інші злочини, за які вона може бути засуджена 
відповідно до чинного законодавства. Ст. 749 Кримі-
нального кодексу Канади встановлює норму, згідно з 
якою ніщо в зазначеному законі й ні в якій формі не 
може обмежувати Королівську прерогативу оголо-
шувати амністію [5].

Генерал-губернатор або Уряд Канади можуть 
використовувати надані їм повноваження оголошу-
вати амністію у випадках, коли це стосується пере-
дусім відновлення справедливості в разі виявлення 
судових помилок і помилкового засудження [6].

Відповідно до частини другої ст. ІІ Конституції 
США, Президент має повноваження відстрочувати 
виконання вироків і прощати правопорушення, вчи-
нені проти США, за винятком випадків імпічменту.

У зв’язку з цим Верховний Суд США зазначив, 
що повноваження Президента, передбачені части-
ною другою ст. II Конституції США, поширюються 
на всі правопорушення, визначені законодавством і 
можуть бути реалізовані в будь-який час після вчи-
нення правопорушення (у період досудового слід-

ства, під час судового провадженій) або після вине-
сення вироку.

Виходячи з правових позицій суду, можемо кон-
статувати, що повноваження Президента щодо звіль-
нення від відповідальності поширюються виключно 
на кримінальні злочини й не стосуються звільнення 
з під цивільної відповідальності.

Судова конституційна практика та правова док-
трина США виходять із того, що правовий зміст повно-
важень Президента прощати правопорушення, вчинені 
проти США, полягає в помилуванні й амністії.

Помилування – це індивідуальне державно-
владне веління у формі вибачення особи, яка вчинила 
злочин будь-якої тяжкості, що полягає в повному або 
частковому звільненні від кримінальної відповідаль-
ності чи від покарання або заміні покарання чи його 
невідбутої частини більш м’яким покаранням.

Амністія – це вид звільнення від покарання та 
відбування, який застосовується стосовно індивіду-
ально невизначеної певної категорії осіб і полягає в 
їх повному (“Absolutepardon”, повна амністія) або 
частковому (“Conditionalpardon”, часткова амністія) 
звільненні від кримінальної відповідальності чи 
покарання.

Варто зазначити, що повноваження Президента 
США щодо вибачення правопорушень поширюються 
на федеральні злочини, а злочини нефедерального 
характеру, як правило, можуть скасовуватися шляхом 
помилування/амністії губернатором штату [7].

Процедурні моменти реалізації Президентом 
США своїх повноважень щодо вибачення право-
порушення визначаються Правилами стосовно 
подання про помилування главою виконавчої влади 
(executiveclemency), затвердженими Міністерством 
юстиції США.

Як правило, конституціями європейських дер-
жав, як і Конституцією України, передбачено право 
парламентів оголошувати амністію і право глав дер-
жав застосовувати помилування. 

Досвід Республіки Польща щодо застосування 
амністії. Під час існування Речі Посполитої амністію 
оголошували в 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 
1928, 1932, 1938 і 1939 роках.

Першу післявоєнну амністію було оголошено 
2 серпня 1945 року стосовно діянь антикомуністич-
ного підпілля з метою його ліквідації, однак вона 
не принесла сподіваних результатів. Приводом при-
йняття другого акта про амністію, який було оголо-
шено 22 лютого 1947 року, був початок роботи Зако-
нодавчого сейму та вибори Болеслава Берути на пост 
Президента Польщі. Третій закон про амністію при-
йнято 22 листопада 1952 року у зв’язку з прийняттям 
нової Конституції Польської Народної Республіки. 
В історію увійшли амністії 1956, 1969, 1974 років, 
які оголошувалися з нагоди чергових річниць народ-
ної Польщі. Амністія, яку було оголошено 19 липня 
1977 року, стосувалася передусім осіб, засуджених 
за участь у заворушеннях, які відбулись у червні 
1976 року [8].

Після 1980 року амністію оголошували ще п’ять 
разів. Перша з них була ухвалена 22 липня 1983 року 
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разом із ліквідацією на всій території Польщі воєн-
ного стану. Мала вона обмежений характер, оскільки 
ув’язнення покинули лише політичні в’язні, які були 
засуджені до позбавлення волі до 3 років, іншим були 
зменшені вироки. Друга амністія оголошена роком 
пізніше – 21 липня 1984 року – з нагоди 40-ї річниці 
утворення Польської Народної Республіки. Цього 
разу стосувалася вона ширшого кола осіб, зокрема 
скористалися нею засуджені за політичні злочини, 
за винятком шпигунства, держаної зради чи спроби 
захоплення державної влади. Наступна амністія була 
оголошена 17 липня 1986 року й теж стосувалася 
політичних в’язнів [9, с. 10].

Останні дві амністії оголошено в 1989 році. Після 
підписання 5 квітня 1989 року порозумінь Круг-
лого столу закрито провадження у судових справах 
і звільнено від покарання всіх осіб, які в період між  
31 серпня 1980 року до 1 травня 1989 року були визнані 
винними в скоєнні політичних злочинів. Метою цієї 
амністії було допущення колишніх політичних в’язнів 
до демократизації політичного життя у Польщі.

7 грудня 1989 року Сейм Польської Народної Рес-
публіки оголосив останню амністію, яка, зокрема, 
особам, засудженим до смертної кари, замінила 
вироки до 25 років позбавлення волі. З огляду на цей 
факт можна зазначити, що протягом існування пост-
соціалістичної польської держави амністія жодного 
разу не оголошувалася.

Правова система Французької Республіки знає 
два різновиди інституту «амністія»: під першим 
розуміється інститут амністії в безпосередньому 
(звичному для вітчизняної юриспруденції) значенні 
цього слова, а саме: акт законодавчої влади, яким 
особи, котрі вчинили злочин, повністю або частково 
звільняються від кримінальної відповідальності чи 
виду покарання, він забороняє переслідування, при-
пиняє розпочаті процеси, скасовує винесені вироки. 
Другий інститут називається «президентська» амніс-
тія й, по суті, є аналогом інституту помилування, що 
існує в українському законодавстві.

Порядок застосування та юридичні наслідки 
амністії в загальних термінах визначені ст. ст. 133-9– 
133-11 Кримінального кодексу Французької Респу-
бліки. Так, зокрема, ст. 133-9 Кодексу встановила, що 
амністія скасовує винесені вироки й тягне за собою 
звільнення від будь-яких покарань. Для виконавця 
та спільника злочину амністія відновлює право на 
пом’якшення покарання або винесення покарання 
умовно, яке могло бути їм надане під час винесення 
й попереднього вироку. Відповідно до ст. 133-10, 
амністія не може завдавати шкоди третім особам. 
Стаття 133-11 забороняє особам, яким у силу їхніх 
повноважень відомо про вироки в кримінальних 
справах, дисциплінарні або професійні санкції чи 
заборони, скасовані внаслідок амністії, публічно 
згадувати про них у будь-якій формі або в письмо-
вих документах. Разом із тим амністія не заважає 
публікації подібної інформації, якщо це приписане в 
порядку відшкодування завданої шкоди.

Амністія може бути застосована до особи, котра 
вчинила злочин, як до, так і після винесення оста-

точного вироку. Її основним юридичним наслідком є 
повне скасування попередніх записів у реєстрі судо-
вої реєстрації (досьє криміналістичного обліку) цієї 
особи щодо злочинів, які підпадають під дію амністії.

Амністія оголошується у формі законодав-
чого акта парламенту Французької Республіки. 
Вона може мати на меті заспокоєння суспільства 
після бурхливих політичних подій (так, наприклад,  
у 1951 і 1953 роках послідовно було ухвалено два 
закони про амністію щодо фактів співробітництва 
громадян Франції з окупаційною німецькою владою, 
у 1966 році – закон про амністію щодо злочинів, 
які були вчинені обома сторонами в ході визволь-
ної війни в Алжирі, у 1982 році закон про амністію 
вищих військових чинів, які були задіяні в організа-
ції квітневого путчу 1961 року), а може мати й більш 
традиційний характер – оголошення амністії після 
чергових президентських виборів. Установивши в 
загальних термінах порядок застосування та юри-
дичні наслідки амністії, Кримінальний кодекс, по 
суті, чітко не визначив сфери застосування цього 
юридичного інституту. У зв’язку з цим, ухвалюючи 
кожен наступний закон про амністію, французькі 
парламентарі щоразу визначаються із цього питання: 
звужують або розширюють коло осіб і категорії зло-
чинів, що підпадають під амністію; змінюють строки 
й порядок її застосування тощо.

У певних випадках амністія може становити й 
прерогативу Президента Республіки. Зокрема, це 
трапляється у випадках проголошення амністії після 
президентських виборів. Завдяки таким особливос-
тям конституційної системи Франції, як інститут 
делегування законодавчих повноважень органам 
виконавчої влади, парламент може ухвалити закон, 
яким наділити Президента Республіки правом оголо-
шувати амністію для певних категорій осіб шляхом 
ухвалення індивідуальних декретів. Категорії осіб, 
щодо яких Президентом може бути оголошена амніс-
тія, визначаються цим законом. Так, Закон про амніс-
тію 2002 року надав Президенту право самостійно 
оголошувати амністію для осіб, яким на момент учи-
нення протиправного діяння не виповнився 21 рік, 
ветеранів, учасників партизанських формувань, 
осіб, котрі підлягають депортації, а також осіб, які 
відзначились значними досягненнями в гуманітар-
ній, культурній, спортивній, науковій чи економічній 
діяльності.

Останній вид амністії варто відрізняти від «пре-
зидентської» амністії або права помилування. Ця 
прерогатива глави держави не є похідною від повно-
важень парламенту, а прямо закріплена в Конститу-
ції. Стаття 17 Основного Закону Франції встановила, 
що «Президент Республіки здійснює право поми-
лування». Помилування тягне за собою часткове 
або повне звільнення від покарання або його заміну 
більш м’яким видом покарання. Воно застосовується 
у випадку, коли вирок винесено й засуджений почав 
відбувати призначене вироком покарання. Із погляду 
юридичних наслідків, на відміну від амністії, поми-
лування не призводить до повного скасування попе-
редніх записів у реєстрі судової реєстрації (досьє 
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криміналістичного обліку) помилуваної особи. 
Запис про судимість особи залишається в реєстрі з 
позначкою, що вона була звільнена від відбування 
покарання внаслідок помилування.

Помилування здійснюється на індивідуальній 
основі та за клопотанням самого засудженого, його 
близьких, його адвоката, громадської організації або 
прокурора Республіки. Клопотання про помилування 
розглядаються Бюро помилувань Міністерства юсти-
ції Франції. У випадку позитивного висновку проект 
відповідного декрету направляється Президенту Рес-
публіки, декрет про помилування підписується Пре-
зидентом і візується прем’єр-міністром і міністром 
юстиції. Цей документ не публікується в офіційних 
виданнях і не підлягає юрисдикційному контролю.

Останнім часом почастішали випадки, коли Пре-
зидент Республіки почав оголошувати своїми декре-
тами колективне помилування з нагоди державних 
свят. Так, починаючи з 1991 року в середньому  
3 000–4 000 осіб у рік отримували помилування з 
нагоди свята 14 липня [11].

У Кримінальному Кодексі Російської Федерації 
відповідні види звільнення регламентуються гла-
вами 11 і 12 розділу IV «Звільнення від кримінальної 
відповідальності й від покарання».

У главі 13 вказаного Кодексу визначено, що за 
актом амністії особи, які вчинили злочини, можуть 
бути звільнені як від кримінальної відповідальності, 
так і від покарання, а також призначене їм покарання 
може бути скорочене чи замінене більш м’яким 
(ст. 84) [12; 13]. 

Слушними є висновки Конституційного Суду 
Російської Федерації, який, зокрема, визначив, що 
під час здійснення амністії парламент мусить зважу-
вати конкуруючі конституційні цінності й, виходячи 
з їх балансу, не повинен допускати, щоб права інших 

осіб були поставлені під загрозу порушення (йшлося 
про недоцільність звільнення від кримінальної від-
повідальності й покарання, незалежно від тяжкості 
вчинених ними злочинів, осіб, які були нагороджені 
орденами та медалями СРСР і Росії, інвалідів 1 і  
2 груп, хворих на туберкульоз 1 і 2 груп диспансер-
ного обліку); є неприпустимим створення за допо-
могою амністії умов для звільнення від кримінальної 
відповідальності осіб, які беруть участь у прийнятті 
рішення про оголошення амністії; під час проведення 
амністії мають ураховуватись і забезпечуватися 
завдання ресоціалізації (постанова Конституційного 
Суду РФ «У справі про перевірку конституційності 
постанови Державної Думи від 28 червня 2000 р. 
№ 492-ІІІ ГД «Про внесення змін до постанови 
Державної Думи Федерального Зібрання РФ «Про 
оголошення амністії у зв’язку з 55-річчям Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років» 
у зв’язку із запитом Радянського районного суду 
міста Челябінська та скаргами низки громадян» від 
5 липня 2001 року) [14]; закон про амністію пови-
нен містити норми щодо процедур, які компенсують 
для потерпілих у кримінальних справах відмову 
держави від кримінального переслідування осіб, які 
вчинили злочини (постанова Конституційного Суду 
РФ «У справі про перевірку конституційності поло-
ження пункту 8 постанови Державної Думи Феде-
рального Зібрання РФ «Про оголошення амністії у 
зв’язку з 55-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років» у зв’язку зі скаргою грома-
дянки Л.М. Запорожець» від 24 квітня 2003 р.) [15].

Отже, сучасна ситуація перетворень в Україні, а 
також у державах СНД неминуче викликає інтерес 
до досвіду один одного, до його вивчення й зістав-
лення з метою можливості запозичення тих право-
вих інститутів, які мають позитивне значення.
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У статті досліджуються правові аспекти функціонування та діяльності Верховних Судів України та Азербайджанської 
Республіки. Увага приділяється як загальним аспектам цих судів, так і повноваженням їх голів, пленумів тощо. На основі 
проведеного аналізу положень Закону Азербайджанської Республіки «Про суди і суддів» та Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» зроблені конкретні висновки та пропозиції.
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The article examines the legal aspects of the operation and activities of the Supreme Courts of Ukraine and the Republic of 
Azerbaijan. Attention is paid to both the general aspects of these Courts, and the powers of their chairpersons and plenums, etc. Based 
on the analysis of the provisions of the Law of Azerbaijan Republic “On Courts and Judges” and the Law of Ukraine “On the Judicial 
System and Status of Judges” made specific findings and suggestions.
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СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Неопровержимым фактом является то, что одна 
из наиболее значимых актуальных проблем совре-
менности – это вопрос надежной и гарантийной 
защиты прав и свобод человека. Защита прав чело-
века в Азербайджане, как и в Украине, посредством 
справедливого судебного разбирательства обеспече-
ние конституционных прав и свобод всегда находи-
лись в центре внимания государства. В этой области 
были осуществлены правовые реформы, была усо-
вершенствована действующая законодательная база, 
созданы равные возможности всех граждан пользо-
ваться защитой закона.

Именно поэтому исследование правовых основ 
функционирования судебной системы привлекает 
внимание многих ученых, которые в своих исследо-
ваниях анализируют те или иные аспекты судебной 
системы. Следует назвать имена таких ученых как 
С. Алексеев, С. Головатый, М. Жернаков, Н. Козю-
бра, Я. Романюк, В. Чиркин.

Мы в статье ставим перед собой задачу исследо-
вать правовые основы функционирования и деятель-
ности верховных судов Азербайджанской Республики 
и Украины, найти проблемные аспекты в этой сфере.

Следует отметить, что в Украине 2 июня 2016 года 
была осуществлена судебная реформа, в резуль-

тате которой были приняты изменения в Консти-
туцию Украины, а также принят в новой редакции 
Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей». 
Именно этот факт привлекает наше внимание, ведь 
исследование нового законодательного материала 
является очень актуальным для того, чтобы найти 
новые качественные законодательные механизмы 
и предложить их для возможного использования в 
Азербайджанской Республике путем внесения соот-
ветствующих изменения в Закон «О судах и судьях».

В частности, в своем ежегодном послании к Вер-
ховной Раде Украины Президент Украины отметил 
необходимость создать реальную независимость 
судебной ветви власти, обеспечить прозрачные отбор 
и назначение кандидатов на должности судей, поощ-
рения и наказания судей, организацию и функциони-
рование системы судов [1]. Безусловно, эти тезисы 
были ключевыми в проведении судебной реформы. 
В свою очередь, С. Алексеев подчеркивал необходи-
мость увеличить минимальный возраст кандидата 
на должность судьи (кроме судей Конституционного 
Суда) до 30 лет [2].

Итак, перейдем непосредственно к исследова-
нию для начала правовых основ функционирования 
и деятельности Верховного Суда Азербайджанской 
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Республики. Объектом нашего анализа будет Закон 
Азербайджанской Республики «О судах и судьях».

В соответствии со статьей 131 Конституции Азер-
байджанской Республики Верховный Суд является 
высшим судебным органом по гражданским делам 
(в том числе по административным и экономическим 
спорам), уголовным делам и другим делам, отнесен-
ным к производству общих и специализированных 
судов. Верховный Суд в качестве суда кассационной 
инстанции осуществляет правосудие в установлен-
ном законом процессуальном порядке. Верховный 
Суд организуется в столице Азербайджанской Респу-
блики – городе Баку, его юрисдикция распространя-
ется на всю территорию Азербайджанской Республики  
(статья 77 Закона) [3]. Как видим, этим положением 
Верховный Суд в Азербайджанской Республике 
поставлен во главу всей судебной системы.

Статьей 78 Закона «О судах и судьях» определено, 
что в состав Верховного Суда Азербайджанской 
Республики входят председатель Верховного Суда, 
его заместитель, председатели коллегий и судьи. 
Верховный Суд состоит из Пленума и кассационной 
коллегии. Верховный Суд организует гражданскую 
коллегию, административно-экономическую кол-
легию, уголовную коллегию и военную коллегию. 
Численность судей Верховного Суда определяется 
Судебно-правовым советом. В целях правильного 
применения законов, совершенствования законода-
тельства и подготовки научных предложений при 
Верховном Суде действует Научно-консультацион-
ный совет [3]. Из этого положения следует отметить 
два важных момента. Во-первых, это то, что числен-
ность судей Верховного Суда определяется Судебно-
правовым советом. В Украине подобный орган назы-
вается Высшим советом юстиции (а в соответствии 
с судебной реформой этот орган будет именоваться 
«Высший совет правосудия»). Безусловно, такой 
механизм определения численности судей Верхов-
ного Суда, на наш взгляд, достоин того, чтобы быть 
позаимствованным. Во-вторых, это то, что при Вер-
ховном Суде действует Научно-консультационный 
совет. Это положение, на наш взгляд, дает надежду 
на то, что предложения для совершенствования зако-
нодательства будут научно обоснованными. Кстати, 
в Украине при Верховном Суде из числа высоко-
квалифицированных специалистов в области права 
образуется Научно-консультативный совет для под-
готовки научных заключений по вопросам деятель-
ности Верховного Суда, подготовка которых требует 
научного обеспечения [4].

Статья 79 Закона Азербайджанской Республики 
«О судах и судьях» называется «Пленум Верхов-
ного Суда и его полномочия». Согласно этой статье 
Пленум Верховного Суда действует в составе пред-
седателя Верховного Суда, его заместителя, предсе-
дателей коллегий и судей. Лица, входящие в состав 
Пленума Верховного Суда, пользуются равными 
правами в пределах своих полномочий. К полномо-
чиям Пленума Верховного Суда относятся такие:

– заслушивает сообщения председателей судов 
о вопросах судебной практики по применению зако-

нодательства в судах Азербайджанской Республики 
и заслушивает председателя Верховного Суда, его 
заместителя, председателей апелляционных судов, 
председателя Верховного Суда Нахчыванской Авто-
номной Республики и председателей других общих 
и специализированных судов о состоянии осущест-
вления правосудия, рассматривает материалы по 
обобщению судебной практики и анализу судебной 
статистики по делам;

– на основе предложения председателя Вер-
ховного Суда организует из числа судей Верхов-
ного Суда судебные коллегии и соответствующие 
составы суда;

– на основе представления председателя Вер-
ховного Суда утверждает Положение о Научно-
консультативном совете при Верховном Суде и его 
состав;

– в соответствии со статьей 130 Конституции 
Азербайджанской Республики посылает запрос в 
Конституционный Суд;

– в соответствии со статьей 128 Конституции 
Азербайджанской Республики рассматривает запрос 
Президента Азербайджанской Республики об отре-
шении от должности судей Азербайджанской Респу-
блики и представляет соответствующее заключение 
Президенту Азербайджанской Республики в течение 
30 дней после внесения им запроса;

– в соответствии со статьей 131 Конституции 
Азербайджанской Республики дает судам разъясне-
ния по вопросам судебной практики;

– в установленных законом случаях и порядке 
на основе представления председателя Верховного 
Суда, протеста Генерального прокурора Азербайд-
жанской Республики или жалобы со стороны защиты 
рассматривает дополнительные кассационные дела 
или дела по вновь открывшимся обстоятельствам, 
новым обстоятельствам, связанным с нарушениями 
прав и свобод;

– в соответствии со статьей 96 Конститу-
ции Азербайджанской Республики рассматривает 
вопросы об обращении в порядке законодательной 
инициативы в Милли Меджлис Азербайджанской 
Республики и принимает решения;

– принимает клятву судей Азербайджанской 
Республики;

– в случаях, установленных законодательством, 
рассматривает жалобы по решениям Судебно-право-
вого совета;

– осуществляет другие полномочия, возложен-
ные на него законодательством Азербайджанской 
Республики [3].

Как видим, перечисленные полномочия Пленума 
Верховного Суда являются достаточно широкими и 
такими, что вытекают прямо из Конституции. Эти 
полномочия подчеркивают статус Верховного Суда 
как наивысшего суда в судебной системе.

Статья 81 Закона Азербайджанской Республики 
«О судах и судьях» посвящена определению направ-
лений деятельности коллегий Верховного Суда. Так, 
на коллегиях Верховного Суда рассматриваются 
такие дела:
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– дела по кассационным жалобам и кассацион-
ным протестам на решения по делам, рассмотрен-
ным апелляционными судами;

– дела по кассационным жалобам и кассацион-
ным протестам на решения по делам, рассмотрен-
ным Верховным Судом Нахчыванской Автономной 
Республики;

– дела по кассационным жалобам и кассаци-
онным протестам на решения по делам, рассмо-
тренным другими общими и специализированными 
судами, в установленных законом случаях;

– дела, представленные в кассационном порядке 
председателем Верховного Суда в установленном 
законом порядке и случаях.

Коллегии Верховного Суда анализируют судеб-
ную статистику, изучают и обобщают судебную 
практику, оказывают методическую помощь судам 
Азербайджанской Республики, осуществляют дру-
гие полномочия, возложенные на них законодатель-
ством Азербайджанской Республики [3].

Важным, по нашему мнению, есть рассмотрение 
вопроса о полномочиях председателя Верховного 
Суда. Итак, председатель Верховного Суда:

– руководит организацией работы Верховного 
Суда и работой его аппарата, обеспечивает соблюде-
ние трудовой и исполнительной дисциплины в Вер-
ховном Суде;

– председательствует на заседаниях коллегий 
Верховного Суда, осуществляет контроль над рас-
пределением дел между коллегиями в порядке дело-
производства, другие обязанности;

– вносит предложения в Президиум Верховного 
Суда об определении судей Верховного Суда по кол-
легиям;

– решает вопросы приема на работу и освобож-
дения от работы, премирования и дисциплинарного 
наказания работников аппарата Верховного Суда;

– определяет структуру, штатное расписание, 
смету расходов работников аппарата Верховного Суда;

– подает предложение в Судебно-правовой 
совет о награждении судей Азербайджанской Респу-
блики;

– в случаях и порядке, установленных законо-
дательством Азербайджанской Республики, обра-
щается в Судебно-правовой совет о привлечении к 
дисциплинарной ответственности, а также о прекра-
щении полномочий судей судов Азербайджанской 
Республики;

– истребует дела из судов;
– направляет представления в порядке допол-

нительной кассации Пленуму Верховного Суда на 
решения судов в установленных законом случаях и 
порядке;

– направляет представления Пленуму Верхов-
ного Суда на дела по вновь открывшимся обстоятель-
ствам в установленном законом случаях и порядке;

– представляет Верховный Суд;
– созывает заседания Пленума Верховного Суда, 

определяет его сроки, повестку дня и председатель-
ствует на этих заседаниях, подписывает решения и 
протоколы заседания Пленума;

– информирует Пленум Верховного Суда о 
состоянии осуществления правосудия в общих и 
специализированных судах Азербайджанской Респу-
блики;

– обращается к Пленуму Верховного Суда в 
связи с несоответствием разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда Конституции и законам Азербайджан-
ской Республики;

– организует работу по повышению квалифика-
ции судей и аппарата Верховного Суда и др. [3].

Следует отметить, что председатель Верховного 
Суда наделен достаточно широкими полномочиями, 
достаточными для того, чтобы осуществлять каче-
ственное руководство Судом.

Теперь рассмотрим ключевые положения новой 
редакции Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» в части регулирования организации 
и деятельности Верховного Суда Украины для воз-
можного заимствования.

Согласно статье 36 Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей» Верховный Суд Украины 
является высшим судом в системе судоустройства 
Украины, который обеспечивает постоянство и един-
ство судебной практики в порядке и способом, кото-
рые определены процессуальным законом [4]. Сле-
дует отметить, что в последние годы в Украине много 
ученых и практиков настаивали на необходимости 
законодательно обеспечить действительно централь-
ное место Верховного Суда в системе судоустройства. 
Такие изменения были приняты, и сейчас, как видим, 
они подтверждены в новой редакции Закона.

Верховный Суд Украины:
– осуществляет правосудие как суд кассаци-

онной инстанции, а в случаях, определенных про-
цессуальным законом, – как суд первой или апел-
ляционной инстанции в порядке, установленном 
процессуальным законом;

– осуществляет анализ судебной статистики, 
обобщения судебной практики;

– дает заключения по проектам законодатель-
ных актов, касающихся судоустройства, судопро-
изводства, статуса судей, исполнения судебных 
решений и других вопросов, связанных с функцио-
нированием системы судоустройства;

– дает заключение о наличии или отсутствии в 
действиях, в которых обвиняется Президент Укра-
ины, признаков государственной измены или иного 
преступления; вносит по обращению Верховной 
Рады Украины письменное представление о несо-
стоятельности выполнения Президентом Украины 
своих полномочий по состоянию здоровья;

– обращается в Конституционный Суд Украины 
относительно конституционности законов, иных 
правовых актов, а также относительно официаль-
ного толкования Конституции Украины;

– обеспечивает единообразное применение 
норм права судами различных специализаций в 
порядке и способом, которые определены процессу-
альным законом;

– осуществляет другие полномочия, определен-
ные законом [4].
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Как видим, Закон Украины достаточно четко 
определяет основные аспекты деятельности Вер-
ховного Суда. Если проводить параллели, то следует 
отметить, что некоторые из перечисленных полно-
мочий Верховного Суда Украины пересекаются с 
полномочиями Пленума Верховного Суда Азербайд-
жанской Республики.

В состав Верховного Суда Украины входят судьи 
в количестве не более двухсот. В составе Верхов-
ного Суда действуют: 1) Большая Палата Верхов-
ного Суда; 2) Кассационный административный суд; 
3) Кассационный суд; 4) Кассационный уголовный 
суд; 5) Кассационный гражданский суд. В состав 
каждого кассационного суда входят судьи соответ-
ствующей специализации. В каждом кассационном 
суде образуются судебные палаты по рассмотрению 
отдельных категорий дел, с учетом специализации 
судей [4]. Считаем, что определение на законода-
тельном уровне верхней грани количества судей 
Верховного Суда целесообразно внедрить и в зако-
нодательство Азербайджанской Республики. Хотя в 
Азербайджанской Республике должна быть своя чет-
кая верхняя грань количества судей Верховного Суда.

Закон Украины четко определяет требования к 
судьям Верховного Суда. Итак, судьей может быть 
лицо, соответствующее требованиям к кандидатам 
на должность судьи, которое по результатам квали-
фикационного оценивания подтвердило способность 
осуществлять правосудие в Верховном Суде, а также 
соответствует одному из таких условий: 1) имеет 
стаж работы в должности судьи не менее десяти лет; 
2) имеет научную степень в области права и стаж 
научной работы в сфере права не менее десяти лет; 
3) имеет опыт профессиональной деятельности адво-
ката по осуществлению представительства в суде  
и/или защиты от уголовного обвинения как минимум 
десять лет; 4) имеет совокупный стаж (опыт) работы 
(профессиональной деятельности) в соответствии с 
требованиями, определенными пунктами 1–3 насто-
ящей части, как минимум десять лет [4].

Председатель Верховного Суда Украины: 1) пред-
ставляет Верховный Суд как высший суд в системе 
судоустройства Украины в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного само-
управления, физическими и юридическими лицами, 
а также с судебными органами других государств 
и международными организациями; 2) определяет 
административные полномочия заместителя Пред-
седателя Верховного Суда; 3) созывает Пленум Вер-
ховного Суда; вносит на рассмотрение Пленума 
представление об избрании на должность секретаря 
Пленума; выносит на рассмотрение Пленума вопросы 
и председательствует на его заседаниях; 4) контроли-
рует эффективность деятельности аппарата Верхов-
ного Суда, согласовывает назначение на должность 
руководителя аппарата суда, вносит представление 
применения к руководителю аппарата суда поощре-
ния или наложения дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством; 5) информирует 
Пленум Верховного Суда о деятельности Верховного 

Суда; 6) осуществляет другие полномочия, опреде-
ленные законом [4]. Кроме четкого определения пол-
номочий Председателя Верховного Суда Украины, 
Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в 
статье 40 определяет четкую процедуру его избрания, 
а в статье 41 – увольнения. Таких положений Закон 
Азербайджанской Республики «О судах и судьях» не 
содержит. На наш взгляд, положения об избрании и 
увольнении Председателя Верховного Суда целесо-
образно было бы внедрить в законодательство Азер-
байджанской Республики. В данном случае речь не 
идет о том, чтобы полностью заимствовать такие про-
цедуры, а лишь о том, чтобы такие положения были 
определены в Законе «О судах и судьях».

Пленум Верховного Суда Украины является кол-
легиальным органом, в состав которого входят все 
судьи Верховного Суда. Пленум Верховного Суда: 
1) избирает на должности и освобождает от должно-
стей Председателя Верховного Суда и заместителя 
Председателя Верховного Суда в порядке, установ-
ленном настоящим Законом; 2) избирает из числа 
судей Верховного Суда по представлению Председа-
теля Верховного Суда и освобождает от выполнения 
обязанностей секретаря Пленума Верховного Суда; 
3) заслушивает информацию председателя Верхов-
ного Суда о его деятельности, Секретаря Большой 
Палаты Верховного Суда о деятельности Палаты; 
4) дает заключения по проектам законодательных 
актов, касающихся судоустройства, судопроизвод-
ства, статуса судей, исполнения судебных решений и 
других вопросов, связанных с функционированием 
системы судоустройства Украины; 5) принимает 
решение об обращении в Конституционный Суд 
Украины по вопросам конституционности законов и 
других правовых актов, а также относительно офи-
циального толкования Конституции; 6) дает заклю-
чение о наличии или отсутствии в действиях, в 
которых обвиняется Президент Украины, признаков 
государственной измены или иного преступления; 
вносит по обращению Верховной Рады Украины 
письменное представление о несостоятельности 
выполнения Президентом Украины своих полномо-
чий по состоянию здоровья; 7) утверждает Регла-
мент Пленума Верховного Суда и др. [4].

Таким образом, мы решили, анализируя Закон 
Украины «О судоустройстве и статусе судей», оста-
новиться на тех его положениях, которые так или 
иначе закреплены или же которые, как мы считаем, 
должны быть закреплены в Законе Азербайджанской 
Республики «О судах и судьях».

Проанализировав Законы «О судоустройстве и 
статусе судей» и «О судах и судьях», мы считаем, что 
в обоих законах есть свои качественные специфики, 
которые соответствуют национальным правовым 
традициям. Оба Закона имеют те положения, кото-
рые могли бы быть позаимствованы. В свою очередь, 
лишь практика применения нового Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей», который был 
принят 2 июня 2016 года, покажет, насколько каче-
ственно разработан этот закон.
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