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ÍÀÏÐßÌÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÐÅÔÎÐÌÈ 
Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье рассматриваются направле-
ния конституционной реформы в Украине, 
анализируются историко-политические пе-
риоды конституционных преобразований, 
отмечается, что конституционные преоб-
разования – это веление времени, обусловлен-
ное идеологической, политической, экономи-
ческой, социальной ситуацией, сложившейся 
в Украине, выделены основные положения за-
конопроектов, которые необходимо принять 
в связи с конституционной реформой.

Ключові слова: реформа, конституційний про-
цес, децентралізація, влада, референдум, повнова-
ження, парламент.

 ÁÀÍÄÓÐÊÀ Îëåêñàíäð Ìàðêîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, àêàäåì³ê 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè, ðàäíèê Ãîëîâè Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Тема конституційної реформи остан-
нім часом набуває все більшої актуальності. 
Суспільна практика останніх років проде-
монструвала надзвичайне політичне проти-
стояння та недосконалість конституційного 
врегулювання суспільних відносин, неста-
більність функціонування державного меха-
нізму. Ці явища та перманентні кризи свід-
чать, що політична система країни потребує 
кардинальної реформи.
Процес формування та оптимізації укра-

їнського конституціоналізму – тривалий 
процес, що уособлює конституційну ре-
форму, яка розпочалася майже одразу піс-
ля прийняття Основного Закону України-
28 червня 1996 року.
Новітній конституційний процес у сучас-

ній Україні умовно можна поділити на такі 
основні періоди: 

Перший період конституційних реформ 
було розпочато у 2004 році Законом Украї-
ни «Про внесення змін до Конституції Укра-
їни» № 2222 від 8 грудня 2004 року. Пропи-
саний під конкретну особу він був політич-
ним компромісом на шляху виходу з кризо-
вої ситуації, що склалася навколо виборів 
Президента України. Спрямований на пе-
реформатування взаємовідносин Президен-
та України, Верховної Ради України та Кабі-
нету Міністрів України цей закон остаточно 
розбалансував владу в державі. Слід відзна-
чити, що питання щодо легітимності про-
цедурних питань унормування конститу-
ційної реформи зберігали свою актуальність 
до 2010 року. А змістовні невідповідності 
конституційного проекту загальним заса-
дам Конституції України, наприклад, такі 
як: введення імперативного мандата; супе-
речливість у формуванні Уряду, його скла-
ду, відповідальності, злагодженості роботи; 
відновлення загальнонаглядової функції 
прокуратури тощо, у 2006–2010 роках спри-
чинили низку конституційних конфліктів. 
Вказаний закон на практиці довів свою не-
дієвість, і зміни, що відбулися у політичному 
керівництві країни підштовхнули до наступ-
ного етапу конституційної реформи.
Другий період було розпочато 30 верес-

ня 2010 року скасуванням наведених вище 
змін та відновленням дії Конституції Укра-
їни у редакції 1996 року шляхом прийнят-
тя рішення Конституційного суду України 
у справі про дотримання процедури вне-
сення змін до Конституції від 8 грудня 2004 
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року. Крім того, у цей період Верховна Рада 
двічі вносила зміни до Конституції. Так, 4 
лютого 2011 року набрав чинності Закон 
України «Про внесення змін до Консти-
туції України щодо проведення чергових 
виборів народних депутатів України, Пре-
зидента України, депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів». Він 
встановлював п’ятирічний термін повнова-
жень зазначених органів та змінив строки 
проведення виборів. 6 жовтня 2013 року на-
брали чинності зміни, що торкнулися лише 
статті 98 Основного Закону, які розширили 
повноваження Рахункової палати. Відтоді 
контроль від імені Верховної Ради України 
за надходженням коштів до Державного 
бюджету України та їх використанням здій-
снює Рахункова палата (раніше — тільки 
контроль за використанням). Зміни мали на 
меті забезпечити повноцінний контроль за 
виконанням Державного бюджету України.
Третій період розпочався у лютому 2014 

року та триває і досі. Події кінця 2013 – по-
чатку 2014 року призвели до безпрецедент-
ної кризи владної вертикалі. Верховна Рада 
України в умовах «революційної необхід-
ності» та загалом без рішення профільного 
Комітету прийняла за основу проект закону 
про відновлення дії окремих положень Кон-
ституції України, де-факто повернувши дію 
Конституції України в редакції від 8 грудня 
2004 року. Однак конституційна реформа на 
цьому не закінчилась. Перемога Революції 
Гідності поставила завдання реформування 
держави і провідне місце в комплексі необ-
хідних реформ посіла конституційна.
Отже, на сьогодні ключовими завдан-

нями, які повинна вирішити конституцій-
на реформа є: 1) відновлення легітимнос-
ті Конституції як акту установчої влади;-
2) виправлення змістовних недоліків, а саме: 
удосконалення механізму державної влади 
(форми правління), створення конституцій-
них передумов для децентралізації влади, 
посилення незалежності та професійності 
судової влади, вирішення дилеми гаранту-
вання Конституцією прав і свобод людини; 
посилення механізмів захисту Конституції.
На складному шляху реформування 

Конституції України та політичної системи 

у цілому виникає багато питань. Так, при 
реформуванні чинної Конституції України 
перш за все необхідно звернути увагу на те, 
яким повинен бути сам процес реформуван-
ня Конституції України. Це має бути внесен-
ня змін до чинної Конституції України чи 
необхідна зовсім нова Конституція України?
Найбільш прийнятним способом ре-

формування є здійснення системного удо-
сконалення інституційного комплексу Кон-
ституції України шляхом підготовки нової 
редакції Конституції. Одразу слід відзна-
чити, що чинний Основний Закон Украї-
ни не передбачає алгоритму легітимації та 
втілення в життя нової редакції Конституції 
України. Проте, цю ситуацію можливо ви-
рішити, якщо до чинної Конституції внести 
доповнення, яким визначити можливість та 
процедуру ухвалення нової Конституції. Це 
дозволить забезпечити легітимність консти-
туційного процесу. 
Незважаючи на те, що майже всі політич-

ні сили представлені у парламенті, визнають 
необхідність змін чинної Конституції, їх по-
зиції по багатьох питаннях суттєво відрізня-
ються. Тому на сьогодні реальна можливість 
редагування чинної Конституції вбачається 
у внесенні до неї змін та доповнень шляхом 
прийняття конституційного закону. 
Крім того, конституційну реформу необ-

хідно проводити професійно, відкрито, про-
зоро, з максимальним залученням інститу-
тів громадянського суспільства. Від якості 
конституційної реформи залежить, чи стане 
Україна на шлях побудови правової євро-
пейської держави.
На сьогодні конституційні перетворення 

відбуваються з ініціативи Президента Украї-
ни, який власне і визначає хід конституційної 
реформи в країні. Так, Глава держави запро-
понував здійснити процес зміни Конституції 
України шляхом прийняття 3-х різних зако-
нів у напрямках: права людини; забезпечен-
ня незалежності судової гілки влади; децен-
тралізації. З цією метою Указом Президента 
від 3 березня 2015 року створено Конститу-
ційну Комісію як спеціальний допоміжний 
орган при Президентові України, основним 
завданням якої є напрацювання узгоджених 
3-х законопроектів щодо удосконалення кон-
ституційного регулювання.
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На тлі військових подій, що відбувають-
ся на сході країни, актуалізувалося питан-
ня розширення прав місцевого самовряду-
вання. Тому «головним» законопроектом є 
проект Закону України «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо децентраліза-
ції)», що передбачає реформування адміні-
стративно-територіального устрою України, 
реформу місцевого самоврядування та здій-
снення виконавчої влади на місцях, поєднує 
реформу децентралізації влади та встанов-
лює можливість прийняття окремого закону 
для регулювання особливостей здійснення 
місцевого самоврядування в окремих райо-
нах Луганської та Донецької областей.
Законопроект містить ряд суттєвих, а 

іноді і дискусійних у суспільстві змін, зокре-
ма:

1. Закріплено, що територія України по-
ділена на громади. Громада є первинною 
одиницею у системі адміністративно-тери-
торіального устрою України.

2. Передбачається, що адміністративно-
територіальний устрій України ґрунтується 
на засадах єдності та цілісності державної те-
риторії, децентралізації влади, повсюдності 
та спроможності місцевого самоврядування, 
сталого розвитку адміністративно-територі-
альних одиниць з урахуванням історичних, 
економічних, екологічних, географічних 
і демографічних особливостей, етнічних і 
культурних традицій. 

3. Законопроектом передбачено, що роз-
межування повноважень у системі органів 
місцевого самоврядування та їх виконавчих 
органів різних рівнів здійснюється за прин-
ципом субсидіарності, що відповідає Євро-
пейській хартії місцевого самоврядування. 
Так, відповідно до статті 4 Хартії органи 
місцевого самоврядування в межах закону 
мають повне право вільно вирішувати будь-
яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої 
компетенції і вирішення якого не доручене 
жодному іншому органу. Публічні повнова-
ження, як правило, здійснюються переваж-
но тими органами публічної влади, які ма-
ють найтісніший контакт з громадянином. 
Наділяючи тими чи іншими повноважен-
нями інший орган, необхідно враховувати 
обсяг і характер завдання, а також вимоги 
досягнення ефективності та економії. 

Ураховуючи зазначене, змінами вилу-
чаються з конституційного регулювання 
місцеві державні адміністрації та відповід-
но скасовується інститут голів місцевих дер-
жавних адміністрацій. Натомість основні 
повноваження зосереджуються на базовому 
рівні – у громаді. 

4. Передбачається утворення виконав-
чих органів місцевого самоврядування гро-
мади, які є підконтрольними і підзвітними 
раді громади. При цьому голова громади го-
ловує на засіданнях ради громади, очолює 
виконавчий орган місцевого самоврядуван-
ня громади. У свою чергу, районна рада, об-
ласна рада обирає зі свого складу відповідно 
голову районної ради, голову обласної ради, 
який очолює виконавчий комітет ради. 

5. Закріплюється матеріальна і фінансо-
ва основа місцевого самоврядування. Зокре-
ма визначається, що такою основою є земля, 
рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, 
інші об’єкти, що є у комунальній власності 
територіальної громади; місцеві податки і 
збори, частина загальнодержавних подат-
ків та інші доходи місцевих бюджетів. При 
цьому пропонується визначити, що держава 
забезпечує сумірність фінансових ресурсів 
та обсягу повноважень органів місцевого са-
моврядування, визначених Конституцією та 
законами України. 

6.  Разом з тим децентралізація не озна-
чає послаблення центральної влади в таких 
питаннях, як оборона, зовнішня політика, 
національна безпека, верховенство права, 
дотримання прав і свобод людини. Саме 
тому для нагляду за додержанням Консти-
туції і законів України органами місцевого 
самоврядування пропонується запровадити 
інститут префектів. Проектом передбачено, 
що префекта призначає на посаду та звіль-
няє з посади за поданням Кабінету Міні-
стрів України Президент України.
Префект зупиняє дію актів місцевого са-

моврядування з мотивів їх невідповідності 
Конституції чи законам України з одночас-
ним зверненням до суду. Крім того, законо-
проектом передбачено, що у разі ухвалення 
головою громади, радою громади, район-
ною, обласною радою акта, що не відповідає 
Конституції України, створює загрозу по-
рушення державного суверенітету, терито-
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ріальної цілісності чи загрозу національній 
безпеці, Президент України зупиняє дію 
відповідного акта з одночасним зверненням 
до Конституційного Суду України, тимчасо-
во зупиняє повноваження голови громади, 
складу ради громади, районної, обласної 
ради та призначає тимчасового державного 
уповноваженого. 
У разі визнання Конституційним Судом 

України акта голови громади, ради громади, 
районної, обласної ради таким, що не відпо-
відає Конституції України, Верховна Рада 
України за поданням Президента України 
достроково припиняє повноваження голо-
ви громади, ради громади, районної, облас-
ної ради та призначає позачергові вибори у 
визначеному законом порядку. 

7. Законопроектом враховано Комплекс 
заходів з виконання Мінських домовленос-
тей від 12 лютого 2015 року. Відповідно до 
нього у законопроекті передбачено, що осо-
бливості здійснення місцевого самовряду-
вання в окремих районах Донецької і Лу-
ганської областей визначаються окремим 
законом.
Слід відзначити, що цей законопроект 

перебуває на стадії розгляду у комітеті, по-
передньо схвалений 288 голосами депутатів 
16 липня 2015 року, та отримавши 30 липня 
висновок Конституційного Суду щодо відпо-
відності положень законопроекту ст. ст. 157 
і 158 Конституції України, він готується до 
ухвалення 300 голосів народних депутатів. 
Зауважимо, що доповнення законопроекту 
пунктом про особливості місцевого само-
врядування в окремих районах Донецької 
та Луганської областей підтримали не всі 
фракції урядової більшості, відповідно це 
зменшило вірогідність остаточного ухвален-
ня змін до Конституції.
Говорячи про децентралізацію держав-

ної влади та реформування місцевого само-
врядування, необхідно пам’ятати, що важ-
лива роль у становленні та реалізації права 
на місцеве самоврядування належить фор-
мам безпосередньої демократії територіаль-
них громад. Становлення і розвиток форм 
діяльності територіальних громад в Укра-
їні є дуже актуальним, соціальнозначимим 
у функціонуванні місцевого самоврядуван-
ня, оскільки ці форми дозволяють кожному 

мешканцю брати участь у муніципальному 
управлінні, тим самим реалізуючи своє пра-
во на місцеве самоврядування. Проте, слід 
нагадати, що сучасний стан законодавства 
не надає територіальній громаді реальної 
можливості брати участь у вирішенні питань 
місцевого значення. Зокрема, стаття 7 За-
кону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», закріплюючи можливість прове-
дення місцевого референдуму для вирішен-
ня територіальною громадою питань місце-
вого значення шляхом прямого волевияв-
лення, робить посилання на інший закон, 
встановлюючи, що порядок призначення та 
проведення місцевого референдуму, а також 
перелік питань, що вирішуються виключно 
референдумом, визначаються законом про 
референдуми.
На жаль, ця форма участі громадян не 

може бути реалізована в повсякденному 
житті, оскільки на даний час Закону Укра-
їни «Про референдуми» не існує. До 6 лис-
топада 2012 року діяв Закон України «Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми», 
який втратив чинність на підставі Закону 
України «Про всеукраїнський референдум», 
яким не регламентуються питання порядку 
організації та проведення місцевих рефе-
рендумів.
Так, державна політика, яка спрямована 

на реформування місцевого самоврядування 
та здійснення децентралізації влади, є дуже 
актуальною і конче необхідною. Проте, слід 
не забувати, що первинним суб’єктом міс-
цевого самоврядування є територіальна 
громада і особа, як член цієї громади, в пер-
шу чергу має право на отримання реальної 
влади у вирішенні питань місцевого зна-
чення. Передача більших повноважень на 
місця потребує забезпечення неможливості 
зловживання цією владою і, як наслідок, є 
гарантією правопорядку в державі. І голо-
вна роль у питанні здійснення контролю, 
на нашу думку, повинна належати територі-
альній громаді.
Не дивлячись на те, що хід конституцій-

ної реформи диктується законопроектом 
про децентралізацію, слід також звернути 
увагу на інший законопроект щодо пра-
восуддя, що передбачає внесення змін до 
Конституції України. Мова йде про про-
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ект Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя)», 
реєстраційний номер 3524 від 25 листопада 
2015 року.
Проект утілює низку європейських стан-

дартів щодо безстрокового призначення 
суддів; усунення парламенту від вирішення 
питань кар’єри і звільнення суддів; запрова-
дження такого складу Вищої ради правосуд-
дя, де більшість становитимуть судді, обрані 
суддями; обмеження суддівського імунітету 
до функціонального; звуження функцій про-
куратури тощо.
Законопроект містить, зокрема, такі но-

вації: 
1. Усунення парламенту від призначен-

ня суддів. Передбачається, що призначення 
на посаду судді на конкурсній основі здій-
снює Президент України за поданням Ви-
щої ради правосуддя.

2. Відмову від 5-ти річного випробуваль-
ного терміну для суддів. Зазначено, що суд-
дя обіймає посаду безстроково. А з підстав 
для звільнення судді виключено «порушен-
ня присяги».

3. Передбачається утворення Вищої 
ради правосуддя, яка стає правонаступни-
ком Вищої ради юстиції, але є більш неза-
лежною та отримує розширені повноважен-
ня (забезпечується у складі Вищої ради пра-
восуддя більшість суддів, обраних суддями 
(десять з двадцяти одного); закріплення за 
Вищою радою правосуддя повноваження 
щодо надання згоди на затримання чи три-
мання під вартою судді до винесення обви-
нувального вироку судом).

4. Встановлюється, що суди утворюють-
ся або ліквідуються лише на підставі зако-
ну. Тим самим, закріплюється за Верховною 
Радою України право утворювати/ліквідову-
вати суди, але тимчасово це повноваження 
здійснюватиме Президент.

5. Положення законопроекту передба-
чають можливість переходу до трирівнен-
вої системи судів замість чотирихрівневої. 
Нова судова система передбачає відмову 
від аж чотирьох касаційних судів (Верхо-
вного Суду і трьох вищих судів), будуть 
працювати лише місцеві, апеляційні та 
вищі суди. Перевагою трирівневої системи 
є діяльність судів на принципах територі-

альності, інстанційності та спеціалізації 
суддів, а не судів, як при чотирихрівневій 
системі.

6. Водночас тимчасово зберігається роз-
порошена система суддівських органів – 
Вища рада правосуддя, Вища кваліфікацій-
на комісія суддів, Рада суддів, але пропоно-
ваний текст змін до Конституції дозволяє в 
подальшому спростити цю систему.

7. Крім того, законопроект містить поло-
ження про очищення суддівського корпусу. 
Зокрема суддів має бути піддано оцінюван-
ню, негативні результати якого будуть під-
ставою для звільнення.

8. Нарешті, проект змін до Конститу-
ції України також доповнили положенням, 
щодо можливості конкурсного добору суд-
дів у нові суди у випадку реорганізації судів, 
відповідно до якого судді цих судів повинні 
мати право піти у відставку (звільнитися за 
власним бажанням) або податися на новий 
конкурс.

9. Здійснюється реформа прокуратури, 
підсилення гарантій її незалежності (зо-
крема скасування повноваження Верховної 
Ради України висловлювати недовіру Гене-
ральному прокуророві) та вилучення непро-
курорських наглядових повноважень.

10. Встановлюється, що представництво 
іншої особи в суді, а також захист від кри-
мінального обвинувачення здійснюється 
виключно адвокатом. Законом можуть бути 
визначені винятки щодо представництва в 
суді у трудових спорах, спорах щодо захисту 
соціальних прав, щодо виборів та референ-
думів, у малозначних спорах, а також сто-
совно представництва малолітніх чи непо-
внолітніх осіб та осіб, які визнані судом не-
дієздатними чи дієздатність яких обмежена.
Необхідно зазначити, що для імплемен-

тації наведених вище змін до Конституції 
потрібна розробка спеціального закону від-
повідно до положень нової редакції Розділу 
VIII Конституції, який визначатиме терміни 
і порядок створення замість вищих спеціа-
лізованих судів і Верховного Суду України 
нового Верховного Суду, реорганізації всіх 
апеляційних судів і окремих місцевих судів, 
терміни і порядок проведення, а також кри-
терії оцінювання та нового добору суддів на 
всі посади у нових (реорганізованих) судах, 
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склад і порядок формування органу, який 
буде здійснювати такий добір, оцінювання 
суддів, а також запровадження нових стан-
дартів оплати праці суддів, які пройшли 
конкурс до нових судів або оцінювання. 
Закон повинен бути прийнятий ра-

зом зі змінами до Конституції України як 
невід’ємна частина комплексної судової ре-
форми. Від змісту цього закону залежатиме 
успіх оновлення суддівського корпусу і ство-
рення нової якості судів, а відтак багато в 
чому й судової реформи. 
Для подальшого удосконалення роботи 

судів необхідно також прийняти інші зміни 
– до процесуальних кодексів у частині уні-
фікації процесів та зменшення навантажен-
ня, запровадження електронного судочин-
ства щодо обмеження впливу голів судів на 
процесуальну діяльність суддів, створення 
окремих спеціалізованих судів (наприклад, 
нового спеціалізованого антикорупційного 
суду, який займатиметься розглядом справ, 
підслідних Національному антикорупційно-
му бюро).
Переходячи до аналізу третього напрям-

ку конституційної реформи - конституційні 
зміни щодо вдосконалення прав людини та 
громадянина – зазначимо, що він перебуває 
на стадії громадського обговорення напра-
цьованого варіанту робочою групою дорад-
чого органу при Президентові. На кінець 
2015 року тривають громадські обговорення 
конституційних змін у робочій групі Комі-

сії. Конституційні зміни щодо прав, свобод 
та обов’язків людини і громадянина йдуть 
найповільніше, проте відкрито, із належним 
залученням громадян до конституційного 
процесу. Зараз на базі Києво-Могилянської 
академії та в регіонах тривають громадські 
обговорення з метою розробки узгодженої 
редакції законопроекту про права людини. 
Фахівці Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ беруть активну 
участь у цьому процесі.
Враховуючи викладене, можна зробити 

висновок, що на шляху сучасного етапу кон-
ституційного реформування вже здійснено 
окремі законодавчі кроки. Очевидним стає те, 
що конституційна реформа не обмежується 
питаннями децентралізації влади, а й поши-
рюється на реформування системи право-
суддя у частині функціонування судової сис-
теми, Вищої ради юстиції, Конституційного 
Суду, прокуратури, адвокатури та охоплює 
питання прав, свобод та обов’язків людини 
і громадянина.
Не дивлячись на всебічність ініційова-

них Президентом змін до Конституції Укра-
їни, необхідно зазначити, що поза увагою 
сучасного конституційного процесу зали-
шаються такі не менш важливі для держа-
вотворення та ефективного функціонування 
інститутів влади питання, як депутатська 
недоторканність, баланс гілок влади у меж-
ах парламентсько-президентської форми 
правління та інші. Будучи занадто заполіти-
зованими, вони до цього часу чекають свого 
старту.

SUMMARY 
The article discusses the direction of 

constitutional reform in Ukraine, analyzes the 
historical and political periods of constitutional 
reforms, it notes that the constitutional reforms - this 
is the imperative of our time, due to the ideological, 
political, economic and social situation, established 
in Ukraine, highlighted the main provisions of 
the bill to be taken in relation to the constitutional 
reform. 

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуті напрями конститу-

ційної реформи в Україні, аналізуються істо-
рично-політичні періоди конституційних пе-
ретворень, відзначається, що конституційні 
перетворення - це веління часу, обумовлені іде-
ологічною, політичною, економічною, соціаль-
ною ситуацією, що склалася в Україні, окреслені 
основні положення законопроектів, які необхід-
но прийняти парламенту у зв`язку з конститу-
ційною реформою
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ÏÐÀÂÎÂÀ ÎÖ²ÍÊÀ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÑÀÌÎÏÐÎÃÎËÎØÅÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É

Ó ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ Ð²ØÅÍÍßÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ 

ÑÓÄ²Â: ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÀÍÀË²Ç

Статья посвящена анализу тенденций 
применения действующего уголовного зако-
нодательства и отображения в документах 
парламента относительно деятельности 
самопровозглашенных организаций, действу-
ющих на Востоке Украины. Доказывается, 
что Верховный Совет Украины в серии до-
кументов декларативного характера (заяв-
ления, постановления) применяет разную 
терминологию, в том числе выражения 
«агрессия» и «терроризм», что усложняет 
квалификацию действий соответствующих 
лиц. Сделан вывод о том, что суды также 
неоднообразно применяют уголовное законо-
дательство, квалифицируя схожие действия 
участников самопровозглашенных организа-
ций как по статям о преступлениях терро-
ристической направленности, так и по нор-
мам об иных общественно опасных деяниях.

Ключові слова: тероризм, агресія, терористич-
на організація.

 ÃÀÖÅËÞÊ Â³òàë³é Îëåêñàíäðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó ïðîáëåì êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, êðèì³íîëîã³¿ 
òà ñóäîóñòðîþ ²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ì. Â.Ì.Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
Íàö³îíàëüíèé ìåíåäæåð ïðîãðàì ç ïèòàíü ïðàâîâî¿ ðåôîðìè Êîîðäèíàòîðà 
ïðîåêò³â ÎÁÑª â Óêðà¿í³

Діяльність так званих ДНР/ЛНР1 з юри-
дичної точки зору потребує однозначного 
тлумачення як на рівні законодавчих актів, 
так і в рішеннях правозастосовних органів 
та судів. Від цього залежить цілий комплекс 
правових наслідків: від умов правомірності 
виконання військовослужбовцями та пра-
цівниками правоохоронних органів наказів 
та/чи розпоряджень до підстав надання тих 
чи інших пільгових статусів особам, які по-
страждали внаслідок участі в конфлікті.

1 Далі – СО.

При цьому, якщо узагальнювати, то у 
публічному дискурсі діяльність цих органі-
зацій висвітлюється здебільшого через при-
зму поняття «тероризм», що сприймається 
далеко не однозначно. Так, у ході розгляду 
у Шевченківському районному суді м. Киє-
ва справи про встановлення факту збройної 
агресії Російської Федерації проти України 
лунає думка про те, що «принципово важ-
ливо, що органи державної влади прийня-
ли помилкову позицію кваліфікації дій та 
подій, що мають місце на сході України як 
тероризм/сепаратизм, який підтримується 
Росією, а не як безпосередня збройна агре-
сія РФ. У підсумку це коштуватиме не тільки 
життя тисяч співвітчизників, які й по сьо-
годнішній день офіційно ведуть боротьбу з 
терористами, а не з агресором, проте йде 
мова і про сотні мільярдів доларів завданої 
шкоди, які Україна не зможе відшкодувати 
з агресора» [1].
Аналіз правових актів Верховної Ради 

України свідчить про віднесення СО до чис-
ла терористичних за своєю природою. Так, 
пропонується святкувати річниці звільнен-
ня міст від «проросійських терористів» [2], 
звернення Верховної Ради України до пар-
ламентів іноземних держав, Європейсько-
го Парламенту і парламентських асамблей 
міжнародних організацій щодо продовжен-
ня та посилення санкцій проти Російської 
Федерації за організацію терористичних 
актів в Україні містить конструкції «агресія 
РФ проти України», «окуповані Російською 
Федерацією території», «російська терорис-
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тична агресія проти України», які у наведе-
ному переліку закликів парламенту логічно 
пов’язані з вимогою виконання мінських 
зобов’язань, що свідчить про те, що ці по-
няття пов’язуються парламентом саме з по-
діями на територіях Донецької та Луган-
ської областей. 
Схоже розуміння відповідних подій 

міститься у Заяві про визнання Україною 
юрисдикції Міжнародного кримінального 
суду щодо скоєння злочинів проти людя-
ності та воєнних злочинів вищими посадо-
вими особами Російської Федерації та керів-
никами терористичних організацій «ДНР» 
та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких 
наслідків та масового вбивства українських 
громадян2.

2 Від імені Українського народу Верховна Рада 
України як єдиний орган законодавчої влади Укра-
їни визнає юрисдикцію Міжнародного криміналь-
ного суду з метою притягнення до кримінальної 
відповідальності у Міжнародному кримінальному 
суді щодо передбачених статтями 7 та 8 Римського 
статуту Міжнародного кримінального суду злочинів 
проти людяності, воєнних злочинів, скоєних на те-
риторії України, починаючи з 20 лютого 2014 року 
і по теперішній час, вищими посадовими особами 
Російської Федерації та керівниками терористич-
них організацій «ДНР» та «ЛНР», яких визначить 
прокурор Міжнародного кримінального суду.
З 20 лютого 2014 року проти України триває зброй-

на агресія Російської Федерації та підтримуваних нею 
бойовиків-терористів, під час якої було анексовано 
Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, 
які є частиною території незалежної та суверенної 
держави Україна, окуповано частину Донецької та 
Луганської областей України, загинуло тисячі грома-
дян України, серед яких діти, поранено тисячі осіб, 
зруйновано інфраструктуру цілого регіону, сотні ти-
сяч громадян вимушені були покинути свої домівки.
Останнім кричущим актом насильства з боку вій-

ськових підрозділів Російської Федерації та підтриму-
ваних Російською Федерацією бойовиків-терористів 
став обстріл з систем залпового вогню «Град» мирно-
го населення у житлових кварталах міста Маріуполь 
на південному сході України 24 січня 2015 року, вна-
слідок якого загинули понад 30 мирних жителів, се-
ред яких 2 дитини, та було поранено понад 100 осіб. 
Російська Федерація продовжує також постачати на-
йманців та зброю, з якої бойовики-терористи вбива-
ють громадян України.
За час цієї неоголошеної війни в полоні на тери-

торії Російської Федерації протиправно опинилася 
низка громадян України.
Беручи до уваги, що наведені дії містять ознаки 

тяжких та особливо тяжких злочинів проти людя-

Нарешті, закликаючи «парламенти та 
уряди країн світу визнати так звані «Доне-
цьку народну республіку», «Луганську народ-
ну республіку» та інші подібні формування 
терористичними організаціями, докласти до 
цього зусиль як на національному, так і між-
народному рівні» Верховна Рада України за-
значає: «Український народ, Збройні Сили 
України, Національна гвардія України, за-
гони територіальної оборони, усі патріоти 
України, які розмовляють різними мовами, 
які ходять до різних церков, під синьо-жов-
тим прапором дають гідну відсіч агресії теро-
ристів. Але підтримка терористів з боку Ро-
сійської Федерації – найманцями, технікою, а 
в останні дні й безпосереднім використанням 
зброї російськими підрозділами проти укра-
їнських військових – веде до продовження ві-
йни і перешкоджає встановленню миру» [4].
Разом з тим суто правові наслідки цих 

актів парламенту залишаються неоднознач-
ними, про що свідчить у тому числі трива-
ючий розгляд у парламенті проекту Закону 
України про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо визнання організацій те-
рористичними (реєстр. № 1840), поданого 
Кабінетом Міністрів України.
Невизначеність, яка простежується в ак-

тах парламенту (відбувається збройна агре-
сія чи терористична діяльність), не повинна 
відтворюватися у вироках судів, у яких кон-
кретні особи притягуються до криміналь-
ної відповідальності за окремими статтями 
Кримінального кодексу України. У цьому 
контексті, в першу чергу, заслуговують на 
увагу вироки за вчинення злочинів «теро-
ристичної спрямованості».
Так, вироком Слов’янського міськра-

йонного суду Донецької області від 8 квітня 
2016 року особу засуджено за участь у теро-

ності та воєнних злочинів, які підпадають під юрис-
дикцію Міжнародного кримінального суду, Верхо-
вна Рада України цією Заявою:
визнає відповідно до пункту 2 статті 11 та пунк-

тів 2, 3 статті 12 Римського Статуту юрисдикцію 
Міжнародного кримінального суду щодо скоєних 
злочинів проти людяності та воєнних злочинів ви-
щими посадовими особами Російської Федерації та 
керівниками терористичних організацій «ДНР» та 
«ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків 
та масового вбивства українських громадян, почи-
наючи з 20 лютого 2014 року і по теперішній час [3].
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ристичній організації ДНР3. Тут рішенням 
суду фактично розтлумачено зміст Указу 
Президента №405, який насправді обмеже-
ний для широкого загалу4 і не уточнює, де 

3 На підставі Указу Президента України № 405/2014 від 
14.04.2014 «Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідклад-
ні заходи щодо подолання терористичної загрози і збе-
реження територіальної цілісності України»» на території 
Донецької області триває антитерористична операція, 
спрямована на припинення діяльності терористичної 
організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР» ).
Встановлено судом, що у березні – квітні 2014 року у 

Донецькій області розпочала свою активну діяльність 
так звана «ДНР». Основною метою діяльності даної 
організації, її формувань є насильницька зміна і по-
валення конституційного ладу, захоплення державної 
влади в Україні, а також зміна меж території і держав-
ного кордону України шляхом створення незаконно-
го державного утворення «ДНР», встановлення своєї 
терористичної псевдовлади, вчинення терористичних 
актів, диверсій, військове протистояння правоохорон-
ним органам та Збройним силам України, органам 
державної влади, фізичне знищення їх особового скла-
ду, залякування населення, захоплення адміністратив-
них будівель органів державної влади і місцевого са-
моврядування та вчинення інших тяжких і особливо 
тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації сус-
пільно – політичної ситуації у державі.
Вказана терористична організація створена на тери-

торії Донецької області на початку квітня 2014 року та 
має стійку, організовану структуру військового типу, 
єдиноначальність, підпорядкованість, чітку ієрархіч-
ність, дисципліну, а також розподіл функцій між її учас-
никами, на яких покладені відповідні обов’язки згідно з 
планом спільних злочинних дій. Члени «ДНР» мають у 
своєму розпорядженні сукупність технічних пристроїв 
та засобів, що застосовуються для ураження живої сили, 
техніки, споруджень та інших цілей, у тому числі вогне-
пальну зброю, важке військове озброєння та техніку.
Зазначене свідчить про те, що відповідно до ст. 1 

Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 
20.03.2003 року – «Донецька народна республіка» є те-
рористичною організацією, яка здійснює цілеспрямо-
вану суспільно небезпечну діяльність [5].
4 Відповідно до статей 107 та 112 Конституції Укра-
їни постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпе-
ки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про 
невідкладні заходи щодо подолання терористич-
ної загрози і збереження територіальної цілісності 
України» (додається, таємно).

2. Контроль за виконанням рішення Ради наці-
ональної безпеки і оборони України, введеного в 
дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради на-
ціональної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублі-
кування.

саме і проти кого відбувається антитерорис-
тична операція і чи відбувається вона взага-
лі. Ці питання відносно деталізовані5 у Зако-
ні України «Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції» [6], 
на який суд, на жаль, не посилається. 
Але логіка визнання ним ДНР терорис-

тичною організацією наступна: 
1) збройний конфлікт на території Доне-

цької області є антитерористичною операцією;
2) метою діяльності даної організації, її 

формувань є насильницька зміна і повален-
ня конституційного ладу, захоплення дер-
жавної влади в Україні, а також зміна меж 
території і державного кордону України 
шляхом створення незаконного державного 
утворення «ДНР», встановлення своєї теро-
ристичної псевдовлади, вчинення терорис-
тичних актів, диверсій, військове протисто-
яння правоохоронним органам та Зброй-
ним силам України, органам державної вла-
ди, фізичне знищення їх особового складу, 
залякування населення, захоплення адміні-
стративних будівель органів державної вла-
ди і місцевого самоврядування та вчинення 
інших тяжких і особливо тяжких злочинів, 
що призводить до дестабілізації суспільно – 
політичної ситуації у державі;

3) дана організація має стійку, органі-
зовану структуру військового типу, єдино-
начальність, підпорядкованість, чітку іє-
рархічність, дисципліну, а також розподіл 

5 Стаття 1. Визначення термінів
Період проведення антитерористичної операції 

– час між датою набрання чинності Указом Пре-
зидента України «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року 
«Про невідкладні заходи щодо подолання терорис-
тичної загрози і збереження територіальної ціліс-
ності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014 та 
датою набрання чинності Указом Президента Укра-
їни про завершення проведення антитерористичної 
операції або військових дій на території України.
Територія проведення антитерористичної опера-

ції – територія України, на якій розташовані населені 
пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міні-
стрів України переліку, де проводилася антитерорис-
тична операція, розпочата відповідно до Указу Пре-
зидента України «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року 
«Про невідкладні заходи щодо подолання терорис-
тичної загрози і збереження територіальної цілісності 
України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014.
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функцій між її учасниками, на яких покла-
дені відповідні обов’язки згідно з планом 
спільних злочинних дій;

4) члени «ДНР» мають у своєму розпо-
рядженні сукупність технічних пристроїв 
та засобів, що застосовуються для ураження 
живої сили, техніки, споруджень та інших 
цілей, у тому числі вогнепальну зброю, важ-
ке військове озброєння та техніку.
На цій підставі і з посиланням на статтю 

1 Закону України «Про боротьбу з терориз-
мом» суд розцінює ДНР як терористичну 
організацію.
Зауважимо, що терміни, що містяться у 

ст. 1 зазначеного Закону, використовуються 
в такому значенні в цьому законі (виділення 
наше – В.Г.), що не означає правомірність їх 
використання для цілей застосування інших 
нормативно-правових актів (у тому числі КК 
України). 
Крім того, значна частина із наведених 

вище ознак ДНР як організації, не міститься 
у визначенні, на яке посилається суд, і, від-
повідно, не має значення для визнання ор-
ганізації терористичною6, хоча може свідчи-
ти про наявність у діях її учасників складів 
багатьох інших злочинів.
Крім того, Закон про боротьбу з теро-

ризмом встановлює чіткий порядок визна-
ння організації терористичною, що не пе-

6 Стаття 24. Відповідальність організації за терорис-
тичну діяльність 
Організація, відповідальна за вчинення терорис-

тичного акту і визнана за рішенням суду терорис-
тичною, підлягає ліквідації, а належне їй майно 
конфіскується. 
У разі визнання судом України, в тому числі від-

повідно до її міжнародно-правових зобов’язань, ді-
яльності організації (її відділення, філії, представ-
ництва), зареєстрованої за межами України, теро-
ристичною, діяльність цієї організації на території 
України забороняється, її українське відділення (фі-
лія, представництво) на підставі рішення суду лікві-
дується, а належні йому майно і майно зазначеної 
організації, яке знаходиться на території України, 
конфіскуються. 
Заява про притягнення організації до відпові-

дальності за терористичну діяльність подається до 
суду відповідно Генеральним прокурором України, 
прокурорами Автономної Республіки Крим, облас-
тей, міст Києва і Севастополя у встановленому за-
коном порядку.

редбачає встановлення цього юридичного 
факту у вироку місцевого суду. 
Іншим вироком участь особи у складі під-

розділів ДНР розцінено як участь у діяльності 
не передбачених законом збройних форму-
вань7. При цьому, аналогічне рішення іншого 
суду свідчить про кваліфікацію дій особи за 
статтею 260 КК навіть за умови, що, як вста-
новлено в мотивувальній частині вироку, ви-
нний «здійснював збройний опір військовос-
лужбовцям Збройних сил України, задіяним 
на проведення антитерористичної операції, 
які дислокувались у с. Піски Ясинуватського 
району Донецької області» [8]. Іншими сло-
вами, участь у складі збройного формування 
організації, яка чинить спротив силам антире-
рористичної операції, судом не кваліфіковано 
як участь у терористичній організації.
У той же час, в іншому вироку8, визна-

вши з посиланням на статті 1 Закону Укра-

7 На початку квітня 2014 року на території Донецької 
області України невстановленими особами для насиль-
ницького підтримання влади незаконної самопроголо-
шеної «Донецької народної республіки» – ДНР , було 
створено не передбачене законом збройне формуван-
ня, яке мало організовану структуру військового типу, 
а саме єдиноначальність, підпорядкованість, чітку 
ієрархічність та дисципліну. Воєнізовані групи були 
озброєні вогнепальною зброєю, мали вибухівку, а та-
кож тяжке військове озброєння та військову техніку. 
У вказаному не передбаченому законом збройному 
формуванні був визначений механізм вступу до нього, 
порядок проходження служби, у кожному структурно-
му підрозділі ставились завдання щоденної діяльності, 
яка полягала в здійсненні методами військових опера-
цій силової підтримки незаконно створених структур 
ДНР, придушення організованого опору населення на 
окупованій території, встановлення режиму військо-
вого стану, протистояння правоохоронним органам 
України, знищення їх живої сили і матеріальних засо-
бів, а також скоєння інших тяжких і особливо тяжких 
кримінальних правопорушень.
Зазначене не передбачене законом збройне фор-

мування ДНР дислокувалося в різних населених 
пунктах та місцевостях Донецької області та мало за-
гальну координацію керівництва [7].
8 У період часу з 08 жовтня 2014 року по 19 берез-
ня 2015 року, ОСОБА_1, діючи умисно на території-
м. Донецька за власною ініціативою вступив до теро-
ристичної згідно зі ст. 1 п. 16 Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народ-
на республіка» (далі за текстом «ДНР»), утвореної 07 
квітня 2014 року у м. Донецьку, одним із основних 
завдань якої є зміна меж території та державного кор-
дону України у спосіб, що суперечить порядку, вста-
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їни «Про боротьбу з тероризмом» органі-

новленому Конституцією України (а саме – шляхом 
відокремлення від України території Донецької об-
ласті в порушення порядку, встановленого Конститу-
цією України, згідно зі ст. ст. 2, 73 якої територія Укра-
їни є цілісною і недоторканною, а питання про зміну 
території України вирішуються виключно всеукраїн-
ським референдумом), тобто стійкого об’єднання не-
визначеної кількості осіб (більше трьох), що створене 
з метою здійснення терористичної діяльності, у меж-
ах якого здійснено розподіл функцій, встановлено 
правила поведінки, обов’язкові для цих осіб під час 
підготовки і вчинення терористичних актів, та в яко-
му її структурні підрозділи здійснюють терористичну 
діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї 
організації, а саме до структурного підрозділу так зва-
ного «силового блоку» терористичної організації «До-
нецька народна республіка» – не передбачених зако-
ном збройних формувань «Семенівський батальйон».
Завідомо для ОСОБА_1 учасники вказаної теро-

ристичної організації з моменту її створення систе-
матично вчиняли на території України терористичні 
акти, здійснювали залякування населення, вбивства 
громадян, захоплення адміністративних будівель ор-
ганів державної влади і місцевого самоврядування 
України, вчиняли інші тяжкі й особливо тяжкі зло-
чини, що призводило до дестабілізації суспільно-по-
літичної ситуації в Україні.
ОСОБА_1 усвідомлював, що основною метою ді-

яльності терористичної організації «Донецька народ-
на республіка» є насильницька зміна та повалення 
конституційного ладу, захоплення державної влади 
в Україні, а також зміна меж території і державного 
кордону України, шляхом створення незаконного 
державного утворення «Донецька народна республі-
ка» на території Донецької області в порушення по-
рядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України.
Вказана терористична організація завідомо для 

ОСОБА_1 є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, 
яка складається з так званих «політичного» та «сило-
вого» блоків, а також розподіл функцій між її учасни-
ками, на яких покладені відповідні обов’язки згідно з 
планом спільних злочинних дій.
На керівників зазначених вище «блоків» терорис-

тичної організації «Донецька народна республіка» по-
кладається керівництво, організація дій та контроль 
за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за 
допомогою керівників груп, що входили до вказаних 
блоків.
При цьому на керівників та учасників так званого 

«силового» блоку (не передбачених законом зброй-
них формувань) покладається забезпечення стійкості 
терористичної організації шляхом вчинення зброй-
ного опору, незаконної протидії та перешкоджання 
виконанню службових обов’язків співробітниками 
правоохоронних органів і військовослужбовцями 
Збройних Сил України. У свою чергу, на представ-
ників так званого «політичного» блоку покладаються 
організація збору та отримання матеріальної і фінан-

зацію ДНР терористичною (вказавши при 
цьому, що її «основною метою діяльності 
терористичної організації «Донецька на-
родна республіка» є насильницька зміна 
та повалення конституційного ладу, захо-
плення державної влади в Україні, а також 
зміна меж території і державного кордону 
України, шляхом створення незаконного 
державного утворення «Донецька народна 
республіка» на території Донецької області 
в порушення порядку, встановленого ст. ст. 
2, 73 Конституції України»), суд кваліфіку-
вав дії підсудного, який здійснював бойове 
чергування як оператор ПЗРК9, за статтею 
258-3 КК як участь у діяльності терористич-
ної організації.
У свою чергу, іншим вироком діяльність 

особи із сприяння ремонту та виготовленню 
озброєнь для «ДНР» кваліфікована за части-
ною першою статті 256 КК10, а сама органі-

сової допомоги від інших учасників терористичної 
організації та осіб, лояльно налаштованих до теро-
ристичної діяльності, чим також забезпечується існу-
вання вказаної терористичної організації.

«Донецька народна республіка» завідомо для ОСО-
БА_1 має стабільний склад лідерів вказаної терорис-
тичної організації, які підтримують між собою тісні 
стосунки, централізоване підпорядкування учасників 
політичного та силового блоку лідерам організації, а 
також план злочинної діяльності та чіткий розподіл 
функцій учасників щодо його досягнення [9].
9 Переносний зенітно-ракетний комплекс.
10 07 квітня 2014 року у м. Донецьку утворено зло-
чинну організацію «Донецька народна республіка» 
(далі за текстом «ДНР»), одним із основних завдань 
якої є зміна меж території та державного кордону 
України в спосіб, що суперечить порядку, встанов-
леному Конституцією України (а саме – шляхом 
відокремлення від України території Донецької 
області в порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України, згідно зі ст.ст. 2, 73 якої терито-
рія України є цілісною і недоторканною, а питання 
про зміну території України вирішуються виключ-
но всеукраїнським референдумом), тобто стійко-
го об’єднання невизначеної кількості осіб (більше 
п’яти), члени якого та структурні частини якого за 
попередньою змовою зорганізувались для спільної 
діяльності з метою безпосереднього вчинення тяж-
ких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї 
організації, керівництва та координації діяльності 
інших осіб, забезпечення функціонування як самої 
злочинної організації, так і інших злочинних груп.
Учасники вказаної злочинної організації та зло-
чинних груп, які входять до її складу, з моменту 
її створення систематично вчиняють на території 
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зація фактично визнана злочинною в «кла-
сичному» розумінні, без посилань на її теро-
ристичний (за іншими вироками) характер. 
Така різниця у кримінально-правовій квалі-
фікації повинна стати предметом досліджен-
ня, адже проблема має не лише схоластич-
ний характер, правові наслідки різних під-
ходів суттєво різняться. Зокрема, є різниця 
у підслідності, у розмірах санкцій (причому 
доволі суттєва), у наявності/відсутності під-
став для застосування заходів кримінально-
правового характеру щодо юридичних осіб 
тощо.

України тяжкі й особливо тяжкі злочини, що при-
зводять до дестабілізації суспільно-політичної ситу-
ації в Україні.
Достовірно усвідомлюючи всі наведені вище об-

ставини, громадянин ОСОБА_4 Федерації ОСО-
БА_2 у вересні 2014 року (точна дата органом до-
судового розслідування не встановлена), перебува-
ючи на території м. Москви, ОСОБА_4 Федерації 
отримав засобами мобільного телефонного зв’язку 
від свого знайомого – представника злочинної ор-
ганізації «ДНР» на ім’я «Яковенко Андрій» (інші 
анкетні дані органами досудового розслідування не 
встановлені) пропозицію щодо прибуття на терито-
рію Донецької області, підконтрольну вказаній зло-
чинній організації та тимчасово непідконтрольну 
органам державної влади України, з метою сприян-
ня діяльності злочинної організації «ДНР» шляхом 
організації на зазначеній території незаконного ви-
готовлення та ремонту деяких видів вогнепальної 
зброї, незаконного виготовлення бойових припасів, 
вибухових пристроїв для представників не перед-
бачених законом збройних формувань зазначеної 
злочинної організації – так званого «міністерства 
оборони «ДНР» для їх подальшого використання в 
ході ведення бойових дій проти підрозділів Зброй-
них Сил України та інших військових формувань 
України, задіяних у проведенні Антитерористичної 
операції на території Донецької області України.
У подальшому, у період з 04 грудня 2014 року 

по 16 грудня 2014 року ОСОБА_2 за власною іні-
ціативою, діючи умисно, заздалегідь не обіцяно, 
достовірно усвідомлюючи протиправний характер 
злочинної діяльності злочинної організації «ДНР», 
сприяв її учасникам.
Так, 04 грудня 2014 року ОСОБА_2, за власною 

ініціативою, діючи умисно, маючи необхідні зна-
ння та практичний досвід з незаконного виготов-
лення та ремонту деяких видів вогнепальної зброї, 
незаконного виготовлення бойових припасів, ви-
бухових пристроїв, прибув на територію м. Тореза 
Донецької області, тимчасово контрольовану пред-
ставниками злочинної організації «ДНР», з метою 
сприяння учасникам зазначеної злочинної органі-
зації [10].

У літературі достатньо позицій щодо 
виокремлення специфічних ознак терорис-
тичних організацій. Так, М.В. Семикін за-
значає: вони можуть ставити за остаточну 
мету спонукання до вчинків і задоволення 
їх інтересів в економічній, політичній, на-
ціональній, соціальній чи іншій сфері, а як 
засіб залякування використовувати вчинен-
ня вибухів, підпалів, втручання в діяльність 
ЕОМ, захоплення заручників, викрадення 
людей, особливо представників владних 
структур або іноземних громадян. Однак 
лише тоді їх діяння можливо розцінювати 
як терористичні, коли як невід’ємний струк-
турний елемент, що зв’язує допоміжну дію з 
кінцевим результатом, виступає залякуван-
ня населення [11]. Аналогічних висновків 
вчений дійшов і в результаті дисертаційного 
дослідження, підкреслюючи конститутивне 
значення мети залякування населення для 
віднесення організації до числа терористич-
них [12]. 
На думку С. Єфремова, здійснення те-

рористичної діяльності передбачає гурту-
вання осіб на єдиній ідейній платформі; 
від них нерідко вимагається здатності до 
самопожертви, а з іншого боку – готовності 
здійснити варварський терористичний акт, 
потерпілими від якого здебільшого стають 
ні у чому не повинні люди [13]. В.В. Кухар 
вважає, що тероризм у широкому розумінні 
(злочини терористичної спрямованості) – це 
суспільно небезпечні діяння, спрямовані на 
залякування населення з метою спонукання 
держави, міжнародної організації, фізичної 
чи юридичної особи або групи осіб до вчи-
нення чи відмови від вчинення певних дій 
[14].
І хоча в одному із наведених нами виро-

ків залякування населення включено судом 
до переліку цілей СО, там, на наш погляд, 
бракує чіткої логіки, яка б безпосередньо 
відповідала змісту поняття «тероризм» (за-
лякування населення як мета першого рів-
ня та водночас засіб досягнення більш від-
даленої цілі – спонукання держави України 
до вчинення чи відмови від вчинення пев-
них дій).
При цьому, складний характер диспози-

ції частини першої статті 258 КК, де заля-
кування населення є лише однією з цілей 
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вчинення терористичного акту нарівні із 
порушенням громадської безпеки, провока-
цією воєнного конфлікту тощо, формально 
дає можливість кваліфікувати за «терорис-
тичними» статтями занадто широке коло 
суспільно небезпечних діянь.
На наш погляд, варто звузити ознаки 

складу злочину «терористичний акт», що 
матиме наслідком більш чітке окреслення 
ознак терористичної організації. Зокрема, 
використавши при цьому підходи, зафіксо-
вані в актах міжнародного характеру. Так, 
Міжнародна конвенція про боротьбу з фі-
нансуванням тероризму передбачає кримі-
налізацію фінансування не лише актів теро-
ризму, перелічених у відомому списку кон-
венцій11, а й будь-якого іншого діяння, спрямо-
ваного на те, щоб викликати смерть будь-якої 
цивільної особи або будь-якої іншої особи, яка не 
бере активної участі у воєнних діях у ситуації 
збройного конфлікту, або заподіяти їй тяжке 

11 1. Конвенція про боротьбу з незаконним захо-
пленням повітряних суден, вчинена в Гаазі 16 груд-
ня 1970 року.

2. Конвенція про боротьбу з незаконними акта-
ми, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 
вчинена в Монреалі 23 вересня 1971 року.

3. Конвенція про запобігання та покарання зло-
чинів проти осіб, які користуються міжнародним 
захистом, у тому числі дипломатичних агентів, 
прийнята Генеральною Асамблеєю Організації 
Об’єднаних Націй 14 грудня 1973 року.

4. Міжнародна конвенція про боротьбу з за-
хопленням заложників, прийнята Генеральною 
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 17 груд-
ня 1979 року.

5. Конвенція про фізичний захист ядерного мате-
ріалу, вчинена у Відні 3 березня 1980 року.

6. Протокол про боротьбу з незаконними актами 
насильства в аеропортах, які обслуговують міжна-
родну цивільну авіацію, що доповнює Конвенцію 
про боротьбу з незаконними актами, спрямова-
ними проти безпеки цивільної авіації, вчинений в 
Монреалі 24 лютого 1988 року.

7. Конвенція про боротьбу з незаконними акта-
ми, спрямованими проти безпеки морського судно-
плавства, вчинена у Римі 10 березня 1988 року.

8. Протокол про боротьбу з незаконними актами, 
спрямованими проти безпеки стаціонарних плат-
форм, розташованих на континентальному шельфі, 
вчинений в Римі 10 березня 1988 року.

9. Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбо-
вим тероризмом, прийнята Генеральною Асамбле-
єю Організації Об’єднаних Націй 15 грудня 1997 
року.

тілесне ушкодження, коли мета такого діяння 
в силу його характеру чи контексту полягає в 
тому, щоб залякати населення чи змусити уряд 
чи міжнародну організацію вчинити будь-яку 
дію або утриматись від неї.
У цьому контексті важливе значення та-

кож має правова оцінка зовнішнього впливу 
на СО, їх появу, поточне функціонування та 
кінцеві цілі їх діяльності. Ігнорування цьо-
го, як мінімум, викривляє реальність і має 
наслідком неправильну кримінально-пра-
вову кваліфікацію за статтями про злочини 
проти громадської безпеки замість норм 
про злочини проти основ національної без-
пеки чи проти миру.
Якщо ж тенденція на «терористичну» 

кримінально-правову оцінку діяльності СО 
триватиме (що цілком можливе), необхід-
ним є ретельніший підхід до визначення їх 
ознак саме з точки зору кримінального за-
конодавства, уникаючи посилань на Закон 
України «Про боротьбу з тероризмом», та 
вжиття низки заходів для забезпечення єд-
ності судової практики по відповідних спра-
вах, що й повинно стати предметом подаль-
ших досліджень у цій сфері. 
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SUMMARY 
The Article dedicated to analysis of current 

legislation implementation trends as well as the 
parliament documents related to self-proclaimed 
organizations functioning in the East of Ukraine.

It is opined, that the Verkhovna Rada of 
Ukraine in the series of documents of the declarative 
nature (announcements, regulations) uses 
different terminology, including “aggression” and 
“terrorism” thus making law enforcement process 
more diffi cult. It is also concluded that courts 
also implement the criminal legislation differently 
applying different articles (on terrorism and other 
crimes) to the similar cases regarding actions of the 
self-proclaimed organization members.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу тенденцій за-

стосування чинного кримінального законодав-
ства та відображення у документах парламен-
ту стосовно діяльності учасників самопроголо-
шених організацій, що діють на Сході України. 
Доводиться, що Верховна Рада України у низці 
документів декларативного характеру (заяви, 
постанови) застосовує різну термінологію, в 
тому числі вирази «агресія» та «тероризм», що 
ускладнює кваліфікацію дій відповідних осіб. Зро-
блено висновок, що суди також неодноманітно 
застосовують кримінальне законодавство, ква-
ліфікуючи схожі дії учасників самопроголошених 
організацій як за статтями про злочини теро-
ристичної спрямованості, так і за нормами про 
інші суспільно небезпечні діяння.
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Автор рассматривает проблему в соз-
дании институтов демократии в Украине. 
Исследуется утверждение демократии, кото-
рая должна предшествовать формированию 
государства. Определена взаимосвязь демо-
кратии и влияние на общество. Рассмотрен 
феномен развития основных институтов де-
мократии.

Ключові слова: державна влада, суб’єкти демо-
кратичних інститутів, передумови становлення 
демократії.
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ÓÄÊ 340.13

Постановка проблеми
Конституційне закріплення основних 

інститутів – лише один із кроків на шляху 
демократизації. Досвід незалежної Украї-
ни у сфері розбудови та становлення демо-
кратичного суспільства зумовив зростання 
наукового інтересу до дослідження про-
блем становлення локальної демократії. 
Державна політика у період розбудови де-
мократії та розвитку локальної демократії 
розглядається як процес, який має свою 
структуру і складові, пріоритети та специ-
фіку у часі й просторі. Як процес, політи-
ка потребує аналізу та регулювання свого 
розвитку.
Демократія відіграє важливу роль у ста-

білізації політичної системи. Становлення 
дієвої громадянської самоорганізації спро-
можне забезпечити легітимність владних 
інститутів і представництво суспільних ін-
тересів, що сприятиме подальшому демо-
кратичному розвитку держави. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Становлення демократичних інститу-
тів визначено одним із пріоритетних на-
ціональних інтересів України. Вивченню 
різних аспектів цього процесу присвячено 
числену кількість праць таких видатних 
учених, як: А.Крась, М.Кашуба, А.Колодій, 
Л.Кравченко, В.Кулик, Б.Кухта, О.Орлова, 
О.Панкевич, О.Скрипнюк, В.Степаненко, 
М.Цимбалюк та ін.

Мета статті
З’ясування суті та впливу демократич-

них інститутів в Україні. Демократія, як 
категорія методолгічного рівня, виступає 
об’єктом грунтовних наукових досліджень.

Основні результати дослідження
Демократія має різні зовнішні прояви, 

тобто форми. По-перше, вона може здій-
снюватися через реалізацію і гарантування 
захищених правом демократичних прав 
людини і громадянина. Це випливає зі ст. 3 
Конституції України, згідно з якою людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека ви знаються найвищою 
соціальною цінністю. Отже, йдеться про 
права фундаментальні (конституційні); пра-
ва природні (невідчужені) (право на честь і 
гідність) і здобуті (похідні) (право утворю-
вати об’єднання, партії); соціально-еконо-
мічні права (право на працю); права соці-
ально-культурні (право на освіту); політич-
ні права (брати участь у виборах); особисті 
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права (правокористування); галузеві права 
– цивільні (право купівлі-продажу); трудові 
(на забезпечення спецодягу); сімейні (право 
вести спільне господарство) та інші. Реалі-
зація і гарантування усього комплек су цих 
прав є головною формою здійснення демо-
кратії.
По-друге, демократизм як загальнолюд-

ський принцип по відношенню до діяльнос-
ті державного апарату втілюється в систему 
підлеглих йому демократичних принципів. 
Існування де мократії неможливе без здій-
снення принципів гласності, надання пев-
них можливостей для всіх політичних пар-
тій, виборності і де централізації влади. Саме 
через застосування цих та інших прин ципів 
здійснюються прогресивні перетворення.
По-третє, демократія, як відомо, є фор-

мою здійснення на родовладдя. Це знахо-
дить свій вияв у тому, що громадяни беруть 
участь у вирішенні державних справ. Наро-
довладдя має два різновиди:

- безпосередня (пряма) демократія, 
яку здійснюють пересічні громадяни (через 
вибори, громадські ініціативи, обговорення 
і т. ін.);

- представницька демократія, яку 
здійснюють обрані народом депутати дер-
жавних представницьких органів, переду-
сім парламентів [1].
Інститути демократії розрізняються за 

сферами діяльності на економічні (декла-
рування доходів), політичні (президент-
ське ве то), соціальні (оплачувані відпуст-
ки). За формами державної ді яльності існу-
ють інститути, що діють у сфері прийняття 
держав них рішень (законодавча ініціатива, 
читання законопроектів), за безпечення 
охорони прав і свобод громадян і виконан-
ня ними обов‘язків (Уповноважений Верхо-
вної Ради України з прав люди ни); у сфері 
здійснення правосуддя і контролю за закон-
ністю (адвокатура, звернення до Конститу-
ційного Суду). Інститути де мократії можуть 
мати імперативний (свобода преси, вільне 
голо сування під час виборів) і консультатив-
ний (всенародне обгово рення, опитування 
населення) характер.
Демократія здійснюється щодо конкрет-

них суб’єктів. Ними є всі співучасники сус-
пільних відносин, що складаються під час 

здійснення всіх форм і інститутів демократії. 
Суб’єктами демо кратії можуть бути людина 
(громадянин), державні органи, політичні 
партії, їх об’єднання, громадські організації, 
трудові колективи, виборці виборчого окру-
гу, весь виборчий корпус, гру пи громадян, 
депутати тощо. Головним суб’єктом демо-
кратії є людина (громадянин), задоволенню 
інтересів якого повинні бути підпорядкова-
ні дії всіх інших її суб’єктів [2].
Демократія – така форма організації 

і здійснення належної народу політичної 
влади, що заснована на рівноправній учас-
ті громадян у формуванні органів держави і 
контролі над їхньою діяльністю.
Населення країни бере участь у форму-

ванні і здійсненні державної влади шляхом 
прямої (референдум й вибори) та представ-
ницької демократії (через обрані органи 
типу парламентських). Прямою визнається 
демократія, в умовах якої населення безпо-
середньо приймає рішення з того чи іншо-
го приводу. На Русі такою формою прямої 
демократії було віче. Зараз – референдум 
(люди безпосередньо затверджують той чи 
інший законопроект: Конституцію, Зміни 
до неї тощо. Так, на референдумі, що від-
бувся 16 квітня 2000 року, в Україні було 
передбачено створення двопалатного пар-
ламенту та позбавлення депутатів їхньої 
недоторканності) чи вибори (люди безпо-
середньо обирають главу держави чи депу-
татів).
Рішення приймається більшістю з ура-

хуванням інтересів меншості. Раніше вва-
жалося, що демократія – це влада більшос-
ті. Однак слід мати на увазі, що більшість 
– це досить консервативне середовище. І 
хоча консерватизм повинен вітатися у сфері 
культури, у сфері економіки консерватизм 
тільки шкодить. Тому в умовах демократії 
хоча більшість і приймає рішення за своєю 
волею, проте вона враховує інтереси некон-
сервативної меншості [3].
Основні передумови, які необхідні для 

створення інститутів демократії:
Наявність правової держави. Демокра-

тія можлива в умовах існування правової 
держави, тобто діяльність держави повинна 
здійснюватися в правових цілях, на основі 
права і правовими засобами.
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До економічних передумов демократії 
належить економічна свобода особи та рів-
ність усіх форм власності та їхня однакова 
охорона і захист з боку держави. При цьому 
економічна свобода особи передбачає той 
факт, що лише коли особа стає економічно 
незалежною від держави, у країні може ви-
никнути демократія. 
Політичними передумовами демократії 

є той факт, що народ визнається суб’єктом 
державної влади та існує можливість гро-
мадян брати участь у формуванні її органів 
і здійснювати контроль над ними. Факт ви-
знання народу суб’єктом державної влади 
означає, що народ не формально, а фактич-
но починає впливати на діяльність органів 
державної влади. 
До ідеологічних передумов демократії 

належить плюралізм думок та свобода для 
засобів масової інформації. При цьому плю-
ралізм думок означає різноманітність думок 
з того чи іншого приводу, а свобода для за-
собів масової інформації означає відсутність 
будь-якої цензури. Державно-правові пере-
думови демократії передбачають конститу-
ційне закріплення прав і свобод людини і 
громадянина; принципу поділу влади; рів-
ності всіх перед законом і судом та інших 
положень[4].

У системі інститутів безпосередньої демо-
кратії найважливіше місце належить виборам.
Вибори – передбачена конституцією та 

законами форма прямого народовладдя, з 
допомогою якої шляхом голосування фор-
муються представницькі органи державної 
влади та місцевого управління (самовряду-
вання).
В історії відомі різні шляхи здійснення 

безпосередньої демократії. Найдавніший – 
Народні збори, де кожен міг висловлювати 
свою думку. Це було ще в часи первіснооб-
щинного ладу, де на загальних зборах роду 
обиралися старійшини, пізніше – і воєна-
чальники. Для прийняття рішень під час 
народних зборів різні народи використо-
вували різні способи голосування. У Старо-
давніх Греції та Римі громадяни голосували 
піднятими руками або кидали у величезний 
глек чорні і білі боби. У Великому Новгоро-
ді голосували криком. Звідси походить саме 
поняття «голосувати» – подавати голос, кри-

чати. Перемагав на виборах той кандидат, 
за якого голосніше кричали. На Запорізькій 
Січі, голосуючи, козаки кидали шапки на 
купи – «за» і «проти». З часом процедура ви-
борів ускладнилась.
На основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голо-
сування в Україні обираються населенням: 
Президент, Верховна Рада України, Верхо-
вна Рада Автономної Республіки Крим, ор-
гани місцевого самоврядування (сільські, 
селищні, міські ради та їх голови).
Виборча система може бути мажоритар-

ною, пропорційною і змішаною (мажоритар-
но-пропорційною). Мажоритарна система 
– система визначення результатів виборів, 
відповідно до якої депутатські мандати від 
виборчого округу отримують лише канди-
дати, що набрали встановлену законом біль-
шість голосів. Відповідно до пропорційної 
системи депутатські мандати поділяються 
між партіями пропорційно до кількості го-
лосів, відданих за партію в межах виборчого 
округу[5].
Особливим інститутом демократії є ре-

ферендум. Референдум (від лат. referendum 
– те, що треба доповісти) – у державному 
праві прийняття електоратом (виборцями) 
рішення з конституційних, законодавчих 
чи інших внутрішньо- чи зовнішньополі-
тичних питань. Плебісцит – це різновид ре-
ферендуму, на якому вирішуються питання 
зміни статусу території чи приєднання те-
риторії до іншої. Умови проведення рефе-
рендуму і його процедура регулюються кон-
ституціями і законодавством країн. Залежно 
від предмету, способу проведення і сфери 
застосування розрізняють: референдум кон-
ституційний (на всенародне голосування 
виноситься проект конституції чи консти-
туційні поправки) і законодавчий (предмет 
референдуму – проект закону), загально-
державний чи місцевий, обов’язковий ре-
ферендум чи факультативний. Наприклад, 
при обов’язковому референдумі проект 
відповідного акту підлягає ратифікації всі-
ма виборцями (у США проект поправки до 
конституції США повинен бути схвалений 
у всіх 50 штатах). Ініціатива проведення 
факультативного референдуму може нале-
жати виборцям (Італія), окремим суб’єктам 
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федерації (Швейцарія) чи центральній владі 
(Франція). 
Референдум – один з елементів так зва-

ної прямої демократії (безпосередньої демо-
кратії).
У Німеччині референдуми законодавчо 

заборонені після Другої світової війни – це 
пов’язано з тим, що гітлерівський режим 
був затверджений шляхом плебісцитів.
Важливо додати, що і українці вже ма-

ють досвід проведення аналогічного заходу 
– 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїн-
ський референдум про проголошення неза-
лежності України, під час якого 90,32% ви-
борців підтримали суверенний статус нашої 
держави, а також нелегітимний референдум 
у Криму щодо статусу автономії 16 березня 
2014 року.
Референдуми за юридичною си-

лою: імперативні – їх рішення мають 
загальнообов’язковий характер і не потре-
бують затвердження. Як правило, предме-
том імперативних референдумів є питання, 
віднесені Конституцією до виключного ви-
рішення в результаті всенародного опиту-
вання. Наприклад, згідно зі ст. 73 Конститу-
ції України винятково всеукраїнським рефе-
рендумом вирішуються питання про зміну 
території України; згідно зі ст. 149 Консти-
туції Швейцарії обов’язковому референдуму 
підлягають перегляди (повний або частко-
вий) Конституції, а також термінове при-
йняття або перегляд федеральних законів, 
які позбавлені конституційної основи і строк 
дії яких перевищує один рік; консультатив-
ні – їх результати не мають зобов’язального 
характеру; вони є дорадчими, проводяться 
з метою виявлення суспільної думки з кон-
кретного питання, що цікавить певну час-
тину населення регіону (про встановлення 
вільної економічної зони в певній області; 
про вступ країни до міжнародної організа-
ції), але можуть бути розглянуті і враховані 
при ухваленні відповідних рішень держав-
ними органами або органами місцевого са-
моврядування[6].
Референдуми за територією проведен-

ня в Україні: загальнонаціональні – прово-
дяться в масштабах усієї країни; регіональ-
ні (місцеві) – проводяться в межах регіонів 
України: Автономної Республіки Крим, ад-

міністративно-територіальних одиниць (об-
ластей), містах Києві і Севастополі з метою 
вирішення найважливіших питань регіо-
нального (місцевого) значення.

Висновки
Отже, утвердженню демократії має пере-

дувати формування держави, легітимність 
якої не ставиться під сумнів її громадянами. 
Важливим чинником є також формуван-
ня нації, яка надає державному утворенню 
ознак цілісності й достатньої для демокра-
тичного функціонування єдності, а грома-
дянам – почуття відповідальності за свою 
державу та той політичний лад, який у ній 
утверджується.
Важливою передумовою демократії є ви-

сокий рівень політичної та правової культу-
ри суспільства, як і його культури взагалі. 
Зокрема, сучасна демократія передбачає 
інтелектуальну, моральну і психологічну 
компетентність громадян у прийнятті по-
літичних та правових рішень. Важливим 
засобом формування такої компетентності 
народу є його реальна систематична участь 
у прийнятті конкретних рішень політично-
го і правового характеру. Це також означає, 
що демократична держава несе відповідаль-
ність за те, щоб усі її громадяни мали змогу 
отримати освіту, яка б дозволяла їм брати 
участь у суспільно-політичному житті.
Таким чином, демократія набуває реаль-

ного характеру лише тоді, коли вона ґрунту-
ється на відповідних їй формах свідомості та 
культури суспільства, а її життєздатність без-
посередньо залежить від психологічної го-
товності громадян відстоювати її принципи 
перед лицем тих, хто посягає на неї. Влада 
держави реально простягається настільки 
далеко, наскільки громадяни усвідомлюють 
себе залежними від неї. Тому усвідомлення 
громадянами їх особистої чи суспільної сво-
боди обумовлює відповідне обмеження дер-
жавної влади.
У сучасній демократії політичні права 

доповнюються соціальними правами, які 
передбачають надання всім членам суспіль-
ства визначеного законодавством мінімуму 
соціальних благ. Вводиться принцип соці-
альної відповідальності приватних корпора-
цій; так само державні соціальні програми 
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стають невід’ємною частиною державної 
практики.
Основний Закон проголосив Україну 

демократичною, соціальною, правовою дер-
жавою. Людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканість і безпека були 
визначені найвищими цінностями. Ідео-
логічна сегментованість перехідного сус-
пільства. Одним із чинників стабільного 
й динамічного розвитку суспільства може 
стати ідея, яка об’єднує усі суспільні групи 
і спрямовує їх до спільної мети. На почат-
ку державотворення ця роль відводила-
ся національно-державницькій ідеї. Про-
те надалі з’ясувалось, що національна ідея 
може виступати як традиційна апеляція до 
комплексу таких ідей, як самостійність, со-
борність, патріотизм, самобутність тощо.
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SUMMARY 
The problem of the formation of democratic 

institutions in Ukraine: topical aspects. The 
article examines the establishment of democracy, 
which must precede the formation of the state, the 
legitimacy of which is not questioned its citizens. 
We consider the phenomenon of formation and 
development of the basic democratic institutions.

АНОТАЦІЯ 
Автор досліджує проблему становлення ін-

ститутів демократії в Україні. Також розгля-
дається питання щодо утвердження демокра-
тії, яка має передувати формуванню держави, 
легітимність якої не ставиться під сумнів її 
громадянами. Визначено її зв’язки та вплив на 
суспільство. Розглянуто феномен становлення 
та розвитку основних інститутів демократії.
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В статье рассматривается процесс до-
бровольного объединения территориальных 
общин в Харьковской области, анализиру-
ется правовое регулирование такого объ-
единения, отмечаются недостатки зако-
нодательного обеспечения добровольного 
объединения территориальных общин.

Ключові слова: територіальна громада, 
об’єднання, регіон, область, децентралізація, забез-
печення.
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Актуальність теми
Україна, яка успадкувала від свого ра-

дянського минулого адміністративно-тери-
торіальний устрій з жорстокою централізо-
ваною системою управління, не має сьогодні 
можливості ефективно використовувати пе-
реваги демократизації суспільства, ринкової 
економіки, інвестиційно – інноваційної по-
літики, вільної торгівлі, євроінтеграційного 
процесу. Назріла необхідність впроваджен-
ня нової регіональної політики як інстру-
мента подальшого соціально-економічного 
розвитку регіонів на основі реформування 
управління ними.
Світовий досвід показує, що країни, які 

успішно реалізують регіональну політику, 
досягають значно кращої ефективності в 
розвитку економіки, ніж ті країни, які регі-
ональній політиці не приділяють належної 
уваги.

Економічно високо розвинуті країни, зо-
крема, такі як Федеративна Республіка Ні-
меччина, Бельгія, Франція, Сполучені Штати 

Америки, Австрія, розвиваються шляхом 
ефективного самоврядування і радикально-
го поглиблення регіоналізації державного 
управління. 

«В Україні також немає альтернативи все-
бічному розвиткові регіоналізації, розгортан-
ню регіоналізму у сферах господарського, со-
ціального, державного управління»[1].
Реформування всіх галузей суспільного 

життя, в тому числі адміністративно-терито-
ріального устрою України, стало постійною 
темою політичних і наукових дискусій та 
різного роду нормативно-правових рішень 
органів центральної виконавчої влади. Го-
ловною метою такого реформування є най-
більш повна передача повноважень і ресур-
сів від центральних органів влади місцевим 
органам самоврядування, що має послугу-
вати кризовому обслуговування населення. 
Комплекс заходів з адміністративно-терито-
ріальної реформи та передачі повноважень 
комісія охоплюється поняттям – децентра-
лізація влади.
Питання децентралізації влади розгля-

дались такими науковцями, як В.Я. Тацій, 
О.М Бандурка, Ю.С. Шемшученко, О.Л. Ко-
пиленко, Р.П. Безсмертний, К.П. Голіков, 
А.С. Логвиненко, Ю.О. Чернецький, та 
іншими вченими – юристами, економіста-
ми, соціологами, географами. Дослідження 
проблем ефективного управління регіона-
ми носить міжгалузевий характер, вимагає 
комплексного підходу і набуває особливої 
актуальності в сучасних умовах розвитку 
України.
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Виклад основного матеріалу
Ефективне управління територією ре-

гіону можливе за наявності в органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування 
відповідних повноважень та матеріально-
технічних і фінансових ресурсів, що можна 
досягти шляхом децентралізації влади та 
добровільного об’єднання територіальних 
громад регіону.
Децентралізація – процес перерозподілу 

або дисперсування функцій, повноважень, 
людей або речей від центрального управ-
ління [2].
У рамках державного сектора децен-

тралізація означає, що рішення з важливих 
питань життя регіону приймаються не цен-
тральної владою, а місцевими і регіональ-
ними органами влади. Децентралізація по-
лягає у створенні системи управління, яка 
заснована на передачі місцевим органам 
виконавчої влади і органам самоврядуван-
ня окремих функцій центральних органів. 
В.М. Шаповал зазначав, що категорія «сис-
тема органів виконавчої влади» відображає 
форму держави, елементами якої є форма 
державного управління (спосіб організації 
влади, зумовлений принципами взаємовід-
носин вищих органів держави) та форму 
державного устрою (спосіб організації дер-
жавної влади, що визначається характером 
взаємовідносин держави як цілого і її скла-
дових частин). Від характеру таких вза-
ємовідносин залежить система державного 
управління: парламентська, президентська, 
парламентсько-президентська (змішана) 
форми правління [3].
Основними суб’єктами регіонального 

управління є обласні та районні державні 
адміністрації (у Києві – міська, у Севастополі 
– не діє, у зв’язку з анексією території Кри-
му) та обласні, районні та міські ради.
В українській науці «регіон» визначається 

як певна територіальна одиниця (район, об-
ласть, зона), що вирізняється за допомогою 
інших таких же одиниць специфічними ри-
сами (географічними, геологічними, стено-
графічними, економічними та ін.). Поняття 
регіоналізму в цьому контексті сприймається 
як підхід до розгляду і вирішення проблем з 
позиції інтересів регіону та регіоналізації як 
здійснення політики регіоналізму [4]. 

Регіон (лат. region (regionis) – область, 
район, напрям, кордон) – частина території 
країни (район, область, ін.), що вирізняється 
сукупністю природних або історично уста-
лених економіко-географічних умов і наці-
ональним складом населення. У законодав-
стві України про місцеве самоврядування, 
планування території і прогнозування дер-
жавного регулювання ринку цін, паперів, 
антимонопольну діяльність тощо правовий 
зміст регіону зазвичай збігається з поняттям 
«область» і «район» як одиниць адміністра-
тивно-територіального наділу [5].
Адміністративно територіальні райони 

відрізняються більш або менш вираженою 
однорідністю грунтово – кліматичних умов, 
внутрірайонними економічними зв’язками і 
т. ін.; їх ядро складають малі й середні міста, 
селища міського типу, а також великі села. 
Вони охоплюють територію, що управля-
ється районною адміністрацією.
Внутріобласні «зв’язки характеризуються 

меншою, ніж вищевказані регіони, проте до-
статньо вираженою природно-кліматичною 
однорідністю, певною спільністю умов госпо-
дарювання, а також соціально-просторової 
організації культурно-дозвільного життя на-
селення. Вони охоплюють територію кількох 
адміністративно-територіальних районів і 
мають ядром центр одного з них, що є серед-
нім або великим містом обласного чи респу-
бліканського підпорядкування, у якому зосе-
реджено більш або менш розвинутий комп-
лекс підприємств і установ»[6].
У силу правового регулювання на рів-

ні областей і районів більш впливовими за 
повноваженннями є місцеві державні ад-
міністрації, а не місцеві органи самовряду-
вання. Місцеві державні адміністрації як 
суб’єкти загальнодержавної системи органів 
виконавчої влади не перебувають в істотній 
залежності від населення відповідних тери-
торій та їх органів самоврядування. Автор 
бачить однією із умов ефективного управ-
ління регіоном подальшу демократизацію 
політичної системи України, передачу в ре-
гіони повноважень від центральних органів 
виконавчої влади і перехід до виборів голів 
адміністрацій населенням областей та райо-
нів і збільшення їх відповідальності перед 
місцевими рядами.
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5 лютого 2015 року Верховна Рада Укра-
їни прийняла Закон України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних гро-
мад»[11]. Необхідність такого закону обу-
мовлена протирічністю ст. 6 Закону України 
«Про місцеве самоврядування»[13], відсут-
ністю правової процедури об’єднання тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст. Метою 
закону є встановлення порядку об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст і 
надання державної підтримки об’єднаним 
територіальним громадам. Реформу адміні-
стративно-територіального устрою, складо-
вою якої є добровільне об’єднання терито-
ріальних громад, необхідно пов’язувати з 
прийняттям Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо децен-
тралізації влади) [10].» 
Основні зміни до Конституції передбача-

ють:
- запровадження трирівневої системи 

адміністративно- територіального устрою 
України – область, район, громада з повсюд-
ністю місцевого самоврядування;

-  передачу функцій виконавчої влади від 
місцевих адміністрацій виконавчим органам 
рад відповідного рівня;

- розподіл повноважень між органами 
місцевого самоврядування за принципом 
субсидирності і наділення саме громад мак-
симально широким колом повноважень;

- чітке забезпечення повноважень орга-
нів місцевого самоврядування необхідними 
фінансовими ресурсами, в тому числі через 
їх участь у загальнодержавних податках;

- ліквідацію державних адміністрацій і 
створення натомість державних представ-
ництв з тільки контрольно-наглядовими і 
корекційними, а не виконавчими функціями.
Реалізацію реформування адміністратив-

но-територіального устрою регіону також 
необхідно розглядати як адміністративно-
правову умову ефективного управління ре-
гіоном. Нині в Харківській області налічу-
ється 27 низових адміністративних районів, 
9 районів міста Харкова і 459 територій сіль-
ських рад, на території області є 17 міст, із 
яких одне (Харків) – республіканського під-
порядкування і шість обласного значення. 
Крім цього, налічується 61 селище і більше 
1680 сільських населених пунктів.

Райони області, райони м. Харкова, міс-
та обласного підпорядкування, міста район-
ного підпорядкування, території селищних 
і сільських рад, окремі віддалені і малочи-
сельні населенні пункти утворюють гро-
міздку і важко керовану ієрархічну систему 
адміністративно-територіальних одиниць 
кількох рівнів, у яких надто складно розпо-
ділити повноваження між суб’єктами управ-
ління нею. Не менше складно провести роз-
рахунки для виділення бюджетних коштів, 
а також здійснювати контроль за ефектив-
ністю їх використання[7]. Подібна ситуація 
має місце і в інших регіонах країни. Вказані 
та інші обставини соціально-економічно-
го та політичного характеру обумовлюють 
необхідність невідкладного реформування 
адміністративно-територіального устрою 
України.
Головною метою реформи має бути ска-

сування районного поділу України, замість 
кількох десятків районів в області мають 
бути створені 4-6 повіти. Межі областей, 
які пропонується називати регіонами, не 
будуть змінюватися. Повіти формуються за 
критерієм кількості населення і компактнос-
ті, тобто в кожному повіті буде від 150 до 400 
тисяч населення. Загалом вся Україна поді-
ляється на 120-130 повітів. Нижче повіту 
буде громада – найнижча адміністративна 
одиниця. Концепція полягає в об’єднанні 
сіл у крупні громади, щоб надати їм широку 
фінансову та управлінську автономію.
Реалізація закону про добровільне 

об’єднання громад, як частина загальної 
реформи по децентралізації влади, на дум-
ку автора, має бути здійснена не до, а піс-
ля прийняття змін до Конституції України, 
оскільки після реформи зміниться сама ідея 
проведення адміністративно- територіаль-
ного устрою.
Громади, повіти, регіони (як планується 

називати сільські громади, райони і області 
після децентралізації) повинні мати достат-
ні ресурси для економічного розвитку, пер-
спективу фінансової самостійності.
Прийняття Закону України «Про добро-

вільне об’єднання територіальних громад» 
викликало неабиякий резонанс у мешкан-
ців Харківської області. Як посадові особи 
органів виконавчої влади та місцевого са-
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моврядування, так і широка громадськість 
з розумінням ставляться до необхідності 
змін і висловлюють конкретні пропозиції по 
здійсненню процедури об’єднання.
З метою формування моделі ефектив-

ного територіального устрою Харківського 
регіону, забезпечення самодостатності тери-
торіальних громад, надання їм відповідних 
матеріальних і фінансових ресурсів, створен-
ня необхідних умов для ефективного управ-
ління територією регіону та об’єктами соці-
альної інфраструктури, Харківська обласна 
державна адміністрація вважає доцільним 
проведення добровільного об’єднання те-
риторіальних громад.
Департаментом економіки і міжнарод-

них відносин Харківської обласної держав-
ної адміністрації спільно з департаментом 
фінансів, юридичним департаментом, де-
партаментом масових комунікацій у червні 
2015 року був розроблений проект Пер-
спективного плану формування територі-
альних громад Харківської області (далі 
Перспективний план), який був затвердже-
ний Харківською обласною радою. У підго-
товці проекту брали участь спеціально ство-
рена для цієї мети Робоча група з підтримки 
та впровадження заходів з добровільного 
об’єднання територіальних громад та регі-
ональний Офіс з питань впровадження ре-
форм. 
Громадські обговорення проекту 

Перспективного плану були проведені 
у всіх районах Харківської області, у засо-
бах масової інформації, положення проек-
ту були розміщені на офіційному веб-сайті-
облдержадміністрації, що викликало актив-
ну реакцію населення, у зв’язку з чим до Ро-
бочої групи з підтримки та впровадження 
заходів з добровільного об’єднання тери-
торіальних громад надійшло більше тисячі 
пропозицій, зауважень та рекомендації, які 
були розглянуті при доопрацюванні проек-
ту [14].
В усіх районах області відбулися семіна-

ри-наради з головами міських, сільських та 
селищних рад та депутатами місцевих рад і 
працівниками органів місцевого самовряду-
вання.
Проведені також виїзні консультації чле-

нів обласної Робочої групи та експертів Офі-

су з питань впровадження реформ у сфері 
місцевого самоврядування, децентралізації 
повноважень органів виконавчої влади з гро-
мадськістю міст та районів, надавалась мето-
дична та інформаційна підтримка органам 
місцевого самоврядування та райдержадмі-
ністраціям по розробці пропозицій до орга-
нізації процесу проведення добровільного 
об’єднання територіальних громадян.
Проект Перспективного плану форму-

вання територій громад Харківської влади 
був розроблений на основі Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад» та постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Методи-
ки формування спроможних територіаль-
них громад»[12].
У Перспективному плані формування 

територій громад Харківської передбачено 
створення 59 спроможних територіальних 
громад, замість існуючих нині 459. Перспек-
тивний план об’єднання територіальних 
громад Харківської області розроблявся з 
урахуванням фундаментальних положень 
про компетенцію і повноваження органів 
місцевого самоврядування в Україні спря-
мованих на комплексне надання послуг міс-
цевому населенню та забезпечення життєді-
яльності територіальних громад. 40 терито-
ріальних громад із 59 вже готові об’єднатися. 
Об’єднання територіальних громад Харків-
щини стає зрозумілим і системним. Вказані 
вище 40 територіальних громад направили 
запрошення до об’єднання 300 сільським і 
селищним радам[15].
При розробці Перспективного плану 

формування територіальних громад Хар-
ківської області враховувалися соціально-
економічні показники сільських, селищних, 
міських та районних рад, кількість населен-
ня, у тому числі дітей шкільного та дошкіль-
ного віку, кількість населених пунктів та 
кількість місцевих рад, які їх представляють, 
обсяг доходів існуючих територіальних гро-
мад та обсяг доходів (розрахунковий) спро-
можної територіальної громади. По кожній 
майбутній територіальній громаді врахову-
валась також критична (найбільша) відстань 
між потенціальним адміністративним цен-
тром та населеним пунктом і забезпеченість 
території транспортними комунікаціями.
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Саме критичні відстані між окремими 
населеними пунктами та потенціальними 
адміністративними центрами є тими вузь-
кими місцями проекту реформування тери-
торії Харківської області, які можуть при-
чинити незручності в майбутньому членам 
територіальних громад.
Населених пунктів, відстань від яких 

до потенціальних адміністративних цен-
трів становить десятки кілометрів, можна 
нарахувати також десятки. Враховуючи су-
часний стан внутрішньорайонних доріг та 
забезпеченість автотранспортними перевоз-
ками, проблеми обслуговування населення 
таких населених пунктів, особливо, у сфері 
охорони здоров’я, освіти, соціальної допо-
моги, надання адміністративних послуг ста-
ють надзвичайно актуальними.
Особливої уваги в процесі формуван-

ня моделі ефективного територіального 
устрою області на базовому рівні, створен-
ня об’єднаних територіальних громад, за-
слуговують питання обслуговування дітей 
шкільного і дошкільного віку віддалених 
населених пунктів. Вказані обставини спо-
нукають органи виконавчої влади і місце-
вого самоврядування вжити низку заходів 
по забезпеченню діяльності малочисельних 
шкіл, дитячих дошкільних закладів, медич-
них установ, транспортних підприємств, ре-
монту і підтриманню належного стану доріг.
Попри тих проблем, які настають з ре-

формуванням територіальних громад, об-
ласна державна адміністрація підтримує 
процес формування спроможних територі-
альних громад як перспективу подальшого 
розвитку місцевого самоврядування та вдо-
сконалення їх діяльності.
Однозначно із схваленням ідеї об’єднання 

територіальних громад, вираженої в законі 
«Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад» і вжиттям конкретних заходів 
по його реалізації в Харківській області, пе-
редбачених у Перспективному плані форму-
вання території громад Харківської області, 
не можна оминути і окремі деталі вказаного 
закону, які необхідно розв’язати для його 
практичного виконання.
У Законі неконкретно відображені кри-

терії об’єднання територіальних громад, зо-
крема в п.4 ч. І ст. 4 (історичні, природні, 

етнічні, культурні і інші фактори), в п.5 ч.І 
ст. 4 Закону (якість і доступність публічних 
послуг, представляємих об’єднананою тери-
торіальною громадою, не можуть бути ниж-
чими, чим до об’єднання).
У Законі немає уточнення заходів, які 

мають бути включені в план організаційних 
міроприємств по проведенню добровільно-
го об’єднання територіальних громад, не 
визначено і поняття «зовнішніх меж юрис-
дикції об’єднаних територіальних громад 
(п.2 ч. І ст.4 Закону) і не розкритий зміст 
якості і доступності публічних послуг (п.5 ч. 
І ст.4 Закону). Необхідно також уточнити, 
яка кількість членів територіальної громади 
вносить пропозицію про об’єднання громад 
та яким чином проводиться громадське об-
говорення внесеної пропозиції. Порядок 
об’єднання територіальних громад не в по-
вній мірі враховує особливості соціально-де-
мографічного потенціалу громад, структуру 
і регіональні особливості економіки регіону, 
розміщення галузевих комплексів та соці-
ально-культурних об’єктів.
Децентралізація і добровільне 

об’єднання територіальних громад унемож-
ливлять узурпацію влади і відкриють ре-
альні можливості для розбудови місцевого 
самоврядування, зокрема забезпечать гро-
мадам можливість управління землями за 
межами населених пунктів.
Завдяки законодавчим змінам та вжи-

тим організаційним заходом, розпочався ре-
альний процес об’єднання громад. Внаслі-
док проведеній бюджетній децентралізації 
відбулося зростання місцевих бюджетів на 
понад 40%. Для підтримки проектів та про-
грам місцевого самоврядування в Держав-
ному бюджеті передбачено понад 2,9 млрд. 
грн., у зв’язку з чим в Україні реалізується 
більше як 850 проектів, переважна частина 
з яких буде завершена до кінця року. Де-
централізація влади і об’єднання територі-
альних громад маємо сприймати як фактор 
забезпечення стабільності конституційного 
ладу в Україні.
Утвердження нового становлення до 

прав громадян у державному управлінні 
має бути вирішальним напрямом реформу-
вання адміністративного законодавства, яке 
має забезпечити як реформу адміністратив-
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но-територіального устрою, так і децентра-
лізацію влади і добровільне об’єднання те-
риторіальних громад.

«Відповідно до завдань адміністративної 
реформи адміністративне законодавство має 
бути переважно спрямоване на утвердження 
пріоритету прав і свобод людини і громадя-
нина в усіх сферах їх взаємодії з державою, її 
органами і посадовими особами.
Затвердженню зазначеного принципу 

мають сприяти всі здійснювані в Україні за-
ходи щодо покращення стану відповідного 
нормативного масиву і в цілому механізму 
адміністративно-правового регулювання. 
Найважливіший показник оновлення 

адміністративного законодавства полягає у 
створенні реального механізму забезпечен-
ня зазначених прав і свобод»[8].
Мета реформування буде досягнута тоді, 

коли людям після реформи стане жити кра-
ще, а адміністративні послуги, тобто вико-
нання саме обов’язків держави перед гро-
мадянами, будуть доступні, якісні, своєчасні 
і ефективні.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається процес добро-

вільного об’єднання територіальних громад у 
Харківській області та аналізується правове 
регулювання такого об’єднання, відмічаються 
недоліки законодавчого забезпечення добровіль-
ного об’єднання територіальних громад.

SUMMARY 
Іn the агtісlе the process of voluntarilyassociation 

of territorial communities is examined iv the 
Kharkiv area and legal adjusting of such 
association isanalys ed, the lacks of the legislative 
providing of voluntarilyassociation of territorial 
com munities are marked.
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÓÊÐÀÈÍÅ: 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÒÀÒÓÑ

У даній науковій статті висвітлюють-
ся питання дослідження адміністративно-
правового статусу громадських об’єднань в 
Україні. Визначається поняття громад-
ських об’єднань, види, принципи їх діяль-
ності, повноваження. Також зазначається 
роль та місце громадських об’єднань у сис-
темі суб’єктів адміністративно-правових 
відносин.
Ключевые слова: общественные объединения, 

общественные организации, политические партии, 
административно-правовой статус.

 ÊÈÖÓË Þðèé Ñòåïàíîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà è àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîöåññà Ëüâîâñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà âíóòðåííèõ äåë 

ÓÄÊ 342.922

Согласно Конституции Украины чело-
век, его права и свободы, неприкосновен-
ность и безопасность определяются наи-
высшей социальной ценностью. Утвержде-
ние и обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина является главной обязан-
ностью государства. Каждый гражданин 
Украины обладает на ее территории всеми 
правами и свободами и имеет равные обя-
занности, предусмотренные Конституцией 
Украины.
Граждане Украины имеют право на 

свободу объединения в политические пар-
тии и общественные организации для осу-
ществления и защиты своих прав и свобод 
и удовлетворения политических, экономи-
ческих, социальных, культурных и других 
интересов, за исключением ограничений, 
установленных законом в интересах наци-
ональной безопасности и общественного 
порядка, здравоохранения населения или 
защиты прав и свобод других людей [1].

В Законе Украины «Об общественных 
объединениях» определяются понятия 
таких объединений. В частности, обще-
ственное объединение – это доброволь-
ное объединение физических лиц и/или 
юридических лиц частного права для осу-
ществления и защиты прав и свобод, удов-
летворения общественных, в частности 
экономических, социальных, культурных, 
экологических и других интересов; обще-
ственное объединение по организацион-
но-правовой форме образуется как обще-
ственная организация или общественный 
союз; общественная организация – это об-
щественное объединение, учредителями и 
членами (участниками) которого являются 
физические лица; общественный союз – это 
общественное объединение, учредителями 
которого являются юридические лица част-
ного права, а членами (участниками) могут 
быть юридические лица частного права и 
физические лица.
Также в этом Законе отмечается, что 

общественное объединение может осу-
ществлять деятельность со статусом юри-
дического лица или без такого статуса. 
Общественное объединение со статусом 
юридического лица является непредпри-
нимательским обществом, основной целью 
которого является получение прибыли.
Действие настоящего Закона не рас-

пространяется на общественные отно-
шения в сфере создания, регистрации, 
деятельности и прекращения: 1) полити-
ческих партий; 2) религиозных организа-
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ций; 3) предпринимательских обществ, об-
разуются актами органов государственной 
власти, других государственных органов, 
органов власти Автономной Республики 
Крым, органов местного самоуправления; 
4) ассоциаций органов местного самоуправ-
ления и их добровольных объединений;-
5) саморегулируемых организаций, органи-
заций, осуществляющих профессиональное 
самоуправление; 6) предпринимательских 
обществ (которые не являются обществен-
ными объединениями), образованных на 
основании других законов.
Особенности регулирования обще-

ственных отношений в сфере образования, 
регистрации, деятельности и прекращения 
отдельных видов общественных объедине-
ний могут определяться другими законами.
Неправительственные организации 

других государств, международные непра-
вительственные организации (далее – ино-
странные неправительственные организа-
ции) действуют на территории Украины в 
соответствии с этим и другими законами 
Украины, международными договорами 
Украины, согласие на обязательность кото-
рых предоставлено Верховной Радой Укра-
ины.
Стоит отметить принципы создания и 

деятельности общественных объединений, 
в частности, это: принцип добровольности, 
принцип самоуправления, принцип сво-
бодного выбора территории деятельности, 
принцип равенства перед законом, прин-
цип отсутствия имущественного интереса 
их членов (участников), принцип прозрач-
ности, открытости и публичности.
Кроме этого, в Законе указывается, что 

никто не может быть принужден к вступле-
нию в какое-либо общественное объедине-
ние. Принадлежность или непринадлеж-
ность к общественному объединению не 
может быть основанием для ограничения 
прав и свобод личности или для придания 
ей органами государственной власти, дру-
гими государственными органами, органа-
ми власти Автономной Республики Крым, 
органами местного самоуправления каких-
либо льгот и преимуществ.
Каждый имеет право добровольно в лю-

бое время прекратить членство (участие) в 

общественном объединении путем подачи 
заявления в соответствующие уставные ор-
ганы общественного объединения. Член-
ство в общественном объединении прекра-
щается со дня подачи такого заявления и 
не требует дополнительных решений. С 
того самого дня прекращается пребывания 
члена общественного объединения на лю-
бых выборных должностях в обществен-
ном объединении [2].
Субъекты административно-правовых 

отношений реализуют свои права и обя-
занности не только индивидуально, но и 
соответствующим образом объединяясь в 
организации (ассоциации). Коллективная 
форма удовлетворения потребностей граж-
дан является обычным в мировой практике 
явлением. Это достаточно самостоятельные 
образования, в дела которых государство, 
как правило, вмешивается наименьшим об-
разом.
Объединение граждан органично впле-

таются в ткань общественных и, прежде 
всего, административно-правовых отноше-
ний. Без них невозможно представить саму 
организацию общества, механизм осущест-
вления народовластия в Украине. Другими 
словами, демократия без различных объ-
единений граждан невозможна.
Право граждан на свободу предусмо-

трено и гарантировано Конституцией и 
законодательством Украины, Всеобщей 
декларацией прав человека, Международ-
ным пактом о гражданских и политических 
правах и др.
Согласно этим документам свобода ас-

социаций включает право граждан созда-
вать объединения граждан по своему вы-
бору без предварительного на то разреше-
ния, право вступать в такие организации и 
право организаций самостоятельно произ-
водить свои уставы, организовывать свой 
аппарат, иметь широкие контакты с между-
народными организациями и т. п.
Статья 36 Конституции Украины за-

крепляет право граждан Украины на сво-
боду объединения в политические партии 
и общественные организации для осущест-
вления и защиты своих прав и свобод и 
удовлетворения политических, экономи-
ческих, социальных, культурных и других 
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интересов. При этом никто не может быть 
принужден к вступлению в какое-либо объ-
единение граждан или ограничен в правах 
за принадлежность или непринадлежность 
к политическим партиям или обществен-
ных организаций.
Формы общественной активности граж-

дан выражены в деятельности их разно-
образных объединений, поэтому понятие 
«объединения граждан» является обобща-
ющим, что отображает разнообразие этих 
форм в реальной жизни общества.
Деятельность объединений граждан но-

сит разнообразный характер. Она может 
быть направлена   на участие в разработке 
государственной политики, развитие нау-
ки, культуры, возрождение духовных цен-
ностей, решения конкретных социальных 
проблем отдельных категорий и групп 
граждан, осуществление благотворитель-
ной деятельности, охрану окружающей сре-
ды, обусловливаться общностью профессио-
нальных и других интересов граждан.
Все эти важнейшие принципы наш-

ли свое воплощение в преамбуле Закона 
Украины «Об объединении граждан», пол-
ностью согласовываются с положениями 
Конституции Украины.
Указанный Закон дает официальное 

определение объединений граждан, под 
которым понимается добровольное обще-
ственное формирование, созданное на ос-
нове единства интересов для совместной 
реализации гражданами своих прав и сво-
бод. Другими словами, это нормативная, 
конституционно-правовая основа для ре-
ализации прав граждан на свободное объ-
единение, то есть гарантированная госу-
дарством возможность граждан свободно 
объединяться с другими гражданами для 
удовлетворения своих политических, эко-
номических, социальных, профессиональ-
ных и других интересов. Природа обще-
ственных объединений характеризуется 
такими тремя признаками: добровольное 
членство, самоуправления и стабильность 
во времени.
Объединение граждан – это доброволь-

ное, самодеятельное, постоянно действую-
щая ассоциация людей, которая не имеет 
целью получение прибыли.

Учитывая это можно сказать, что законо-
датель не может вмешиваться в деятельность 
общественных организаций, кроме трех слу-
чаев: при их легализации, при приобрете-
нии ими прав юридического лица, при осу-
ществлении финансового контроля над их 
деятельностью и при налогообложении.
Объединение граждан создаются и дей-

ствуют на основе следующих принципов: 
добровольности; равноправия; самоуправ-
ления (самоуправления) законности; глас-
ности.
Содержанием их деятельности являет-

ся реализация прав членов объединений, 
основой которых является их личная заин-
тересованность, личный интерес, который 
возникает и реализуется на почве сочета-
ние личных и общественных интересов. 
Им подходит организационное единство, 
их члены участвуют в выработке основных 
направлений деятельности объединений, 
в выборах руководящего состава, осущест-
вляют контроль над деятельностью всех 
подразделений объединений.
Задача общественных объединений тес-

но сочетаются с задачами, которые стоят 
перед обществом на каждом этапе его раз-
вития.
Закон Украины «Об объединении граж-

дан» также отмечает, что объединения 
граждан определяются или политической 
партией, или общественной организацией.
Наиболее полную характеристику объ-

единений граждан позволяет дать их клас-
сификация по организационно-правовым 
свойствам. Выделяются: 1) массовые объ-
единения граждан (политические партии, 
творческие союзы, религиозные организа-
ции, добровольные общества, профессио-
нальные союзы и др.); 2) органы обществен-
ной самодеятельности (народные дружины 
по охране общественного порядка и др.); 
3) органы общественного самоуправления 
(советы и коллективы микрорайонов, до-
мовые, уличные комитеты и др.).
Объединение граждан могут классифи-

цироваться и по масштабам деятельности.
Согласно этому критерию можно вы-

делить объединения граждан, которые 
действуют в масштабах всего государства, 
масштабах отдельных административно-
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территориальных единиц и их частей, а 
также объединения граждан, деятельность 
которых носит международный характер и 
распространяется на территорию не толь-
ко Украины, но и других государств. При 
этом политические партии действуют толь-
ко в государственном масштабе.
Масштаб деятельности органов обще-

ственной самодеятельности и органов об-
щественного самоуправления ограничен 
границами конкретных административно-
го-территориальных единиц.
Объединениям граждан присущи при-

знаки, отличающие их от государственных 
организаций.
При этом можно выделить общие при-

знаки, характерные для всех объединений 
граждан, а также отдельные специфиче-
ские признаки, присущие тем или иным 
объединениям граждан.
К общим признакам следует отнести:
1) добровольность объединения. Это 

отображается в добровольности вступле-
ния и выхода из объединения граждан, ме-
тодах работы, сущностью которых являет-
ся достижение определенной цели внутри-
организационными методами, особенных 
формах принуждения, из которых самой 
есть исключения из членов объединения 
граждан;

2) организационные мероприятия, ко-
торыми в деятельности объединений граж-
дан выступают самоуправления;

3) отсутствие в объединений граждан 
вследствие их природы государственно-
властных полномочий (за исключением слу-
чаев, когда государство делегирует отдель-
ные полномочия такого рода и закрепляет 
их законодательно, например закрепление 
за общественными инспекторами охраны 
природы права составлять протоколы об ад-
министративном правонарушении).
Отдельными признаками, характерны-

ми для отдельных объединений граждан, 
являются:

1) членство в объединении и отноше-
ния;

2) обязательность участия членов объ-
единения граждан в его работе и создании 
материальной базы объединения путем 
внесения членских взносов;

3) наличие устава объединения граж-
дан.
Как правило, в деятельности объеди-

нений граждан отсутствуют коммерческие 
цели или получения прибыли. Исключе-
ние составляет лишь деятельность коопе-
ративных организаций.
Кроме того, допускается хозяйствен-

ная или иная коммерческая деятельность 
объединений граждан для выполнения их 
уставных задач и целей.
Общественные организации и движе-

ния – это добровольные массовые объеди-
нения граждан, возникающих в результате 
их свободного волеизъявления на основе 
общих интересов и задач.
Общественные организации представ-

ляют собой массовые объединения граж-
дан, которые возникают по их инициативе 
для реализации долгосрочных целей, име-
ют свой устав и характеризуются четкой 
структурой.
Наиболее распространенными разно-

видностями общественных организаций 
являются: профсоюзы; организации ин-
валидов; ветеранские, женские, молодеж-
ные, детские организации; научные, тех-
нические, культурно-просветительские, 
физкультурно-спортивные и другие добро-
вольные общества; творческие союзы; раз-
личные землячества; фонды, ассоциации, 
общества и др.
Характерным признаком обществен-

ных организаций, как показывает выше-
приведенное определение, является доку-
ментальное оформление целей и задач и 
организационно-структурное обеспечение 
[5, с. 158-162].
По объединению граждан в политиче-

ские партии стоит отметить, что в Законе 
Украины «О политических партиях в Укра-
ине» определяется право граждан на сво-
боду объединения в политические партии 
для осуществления и защиты своих прав и 
свобод, и удовлетворения политических, 
экономических, социальных, культурных и 
других интересов определяется и гаранти-
руется Конституцией Украины.
Установление ограничений этого права 

допускается в соответствии с Конституцией 
Украины в интересах национальной без-
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опасности и общественного порядка, охра-
ны здоровья населения или защиты прав 
и свобод других людей, а также в других 
случаях, предусмотренных Конституцией 
Украины.
Никто не может быть принужден к всту-

плению в политическую партию или огра-
ничен в праве добровольного выхода из 
политической партии.
Принадлежность или непринадлеж-

ность к политической партии не может 
быть основанием для ограничения прав и 
свобод или для предоставления государ-
ством каких-либо льгот и преимуществ.
Ограничения относительно членства 

в политических партиях устанавливаются 
исключительно Конституцией и законами 
Украины.
Политическая партия – это зарегистри-

рованное по закону добровольное объеди-
нение граждан – сторонников определен-
ной общенациональной программы обще-
ственного развития, имеет своей целью 
содействие формированию и выражению 
политической воли граждан, принимает 
участие в выборах и других политических 
мероприятиях.
Органам государственной власти, ор-

ганам местного самоуправления, их долж-
ностным лицам запрещено выделять в 
своем отношении определенные полити-
ческие партии или предоставлять им при-
вилегии, а также способствовать политиче-
ским партиям, если иное не предусмотрено 
законом, в производстве их деятельности.
Вмешательство со стороны органов го-

сударственной власти и органов местного 
самоуправления или их должностных лиц 
в создание и внутреннюю деятельность по-
литических партий и их структурных об-
разований запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим За-
коном [3].
Общественные объединения являют-

ся неотъемлемым элементом любого де-
мократического общества. Их социаль-
но-политическое назначение и роль за-
ключаются, прежде всего, в том, что они 
помогают людям в повседневной жизни, 
освобождают личность от необходимости 
самостоятельно решать множество про-

блем, открывают широкие возможности 
для общественно-политической инициа-
тивы народа, для осуществления им само-
управления.
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Kitsul Yu.S. Community association in 
Ukraine: administrative and legal status.

In this article the scientifi c research ques-
tions of administrative and legal status of com-
munity associations in Ukraine. Defi nes com-
munity associations, views, principles of activ-
ity, authority. It also notes the role and place 
of community associations in the system of ad-
ministrative relations.

According to the Constitution of Ukraine 
a man, his rights and freedom, integrity and 
security are defi ned as the highest social val-
ue. The promotion and protection of rights 
and freedoms of man and citizen is the pri-
mary responsibility of the state. Every citizen 
of Ukraine has within its territory all the rights 
and freedoms and bear equal duties provided 
for by the Constitution of Ukraine.
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АННОТАЦИЯ 
В данной научной статье освещаются 

вопросы исследования административно-пра-
вового статуса общественных объединений в 
Украине. Определяется понятие общественных 
объединений, виды, принципы их деятельнос-
ти, полномочия. Также отмечается роль и 
место общественных объединений в системе 
субъектов административно-правовых отно-
шений.

Citizens of Ukraine have the right to free-
dom of association in political parties and 
public organizations to exercise and protect 
their rights and freedoms and satisfaction of 
political, economic, social, cultural and other 
interests, with the exception of restrictions 
established by law in the interests of national 
security and public order, health care or pro-
tection of the rights and freedoms of others.

The Law of Ukraine “On public associa-
tions” are defi ned concepts such associations. 
In particular, the civic association – a volun-
tary association of individuals and/or legal 
entities of private law for the implementation 
and protection of rights and freedoms, so-
cial satisfaction , including economic, social, 
cultural, environmental and other interests; 
public association for organizational and le-
gal form is formed as a public organization or 
public association; community organization – 
a public association , the founders and mem-
bers (participants) who are individuals; Pub-
lic Union – a public association, founded by 
juridical persons of private law, and members 
(participants) are legal persons of private law 
and natural persons.

Also in this Act states that a public com-
pany can carry out activities with legal status 
or without status. Community association with 
legal status is a non-profi t association, whose 
main purpose is not profi t.

Notably principles of creation and activity 
of public associations, including this: the prin-
ciple of voluntariness, the principle of self-
government, the principle of free choice of the 
territory, the principle of equality before the 

law, the principle of non-property interests of 
their members (participants), the principle of 
transparency, openness and publicity.

In addition, the law states that no one shall 
be forced to join in any public association. 
Belonging or not belonging to a public asso-
ciation can not be grounds for restricting the 
rights and freedoms or to provide it with state 
authorities, other state authorities, authorities 
of the Autonomous Republic of Crimea, local 
authorities any privileges and benefi ts.

The subjects of administrative legal rela-
tions exercise their rights and responsibilities 
not only individually, but also together in ap-
propriate organizations (associations). Collec-
tive form the needs of citizens is a common 
phenomenon in the world. It is self-suffi cient 
entity, in which case the government usually 
intervenes smallest way.

Associations organically woven into the 
fabric of society and administrative relations. 
Without them it is impossible to imagine the 
very organization of society, mechanism of de-
mocracy in Ukraine. In other words, democ-
racy is no different associations of citizens are 
impossible.

The right to freedom provided for and 
guaranteed by the Constitution and laws of 
Ukraine, the Universal Declaration of Human 
Rights, the International Covenant on Civil 
and Political Rights and others.

According to these documents, freedom of 
association includes the right of citizens to cre-
ate public associations of their choice without 
previous authorization, the right to join such 
organizations and the right of organizations to 
produce their charters, to organize your ve-
hicle, has extensive contacts with international 
organizations and other.

Public associations are an integral part of 
any democratic society. Their socio-political 
purpose and role is primarily that they help 
people in everyday life, release the person 
from the need to solve many problems, offer 
opportunities for social and political initiative 
of the people, for the exercise of self-govern-
ment.
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ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÑÓÁ’ªÊÒ²Â ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ 
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ó ÑÔÅÐ² ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ 

ÍÀÑÅËÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В данной статье исследуются вопросы 
определения системы субъектов публичного 
управления, их полномочия по реализации 
государственной политики Украины в сфере 
социальной защиты населения. Раскрыва-
ется понятие и сущность публичного управ-
ления в указанной сфере, а также правовые 
основы деятельности органов государствен-
ной власти в сфере социальной политики    .

Ключові слова: публічне управління, соціальний 
захист населення, повноваження, органи державної 
влади, правова основа.

 ÕÀÒÍÞÊ Þð³é Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðîöåñó, Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé 
óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ: 351.84 (477)

Постановка проблеми
Основний Закон держави – Конституція 

України закріпила обраний курс на побудову 
соціальної правової держави. Втілити такий 
намір неможливо без створення дієвої на-
ціональної системи соціального захисту, яка 
водночас покликана гарантувати реалізацію 
одного з найважливіших конституційних 
прав громадян – права на соціальне забезпе-
чення та захист.
У комплексі найважливіших проблем 

розвитку української держави, пов’язаних з 
пошуком шляхів подолання кризових явищ 
в економічному та соціальному житті, осо-
бливого значення набуває вирішення за-
вдань щодо адміністративно-правового за-
безпечення з боку державних органів надій-
ної системи соціального захисту населення, 
зокрема його найбільш вразливих верств.

Метою статті є визначення суб’єктів пу-
блічного управління, їх повноваження щодо 

реалізації державної політики України у сфе-
рі соціального захисту населення.

Стан дослідження
Вагомий внесок у розробку наукових по-

ложень з питань публічного управління у 
сфері соціального захисту внесли провідні 
вчені, а саме В.Б. Авер’янов, К.С. Бєльський, 
М.Д. Бойко, Н.Б. Болотіна, Н.О. Зезека, 
В.К. Колпаков, І.М. Сирота, Б.І. Сташків, 
І.С. Ярошенко та ін.

Виклад основних положень
Під соціальним захистом необхідно ро-

зуміти комплекс заходів, які здійснюють 
державні органи в різних сферах діяльності, 
спрямований на забезпечення доступу кож-
ного члена суспільства до соціальних благ, 
усунення соціальної нерівності та підтримку 
найбільш незахищених членів суспільства.
Суть публічного управління зазначеної 

сфери полягає у тому, що держава: а) дбає 
про соціальний захист своїх громадян; б) за-
бороняє використання примусової праці; 
в) створює робочі місця; г) забезпечує підго-
товку кадрів; д) забезпечує нормальні умови 
праці, вільний вибір місця роботи, професії; 
е) матеріально підтримує своїх громадян; 
є) гарантує захист від незаконного звільнен-
ня; ж) забезпечує право на своєчасне одер-
жання винагороди.
Одним із важливих напрямів державної 

політики у сфері соціального захисту на-
селення є затвердження державних стан-
дартів і державних соціальних гарантій, які 
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встановлюються законами та іншими нор-
мативно-правовими актами. До них нале-
жать встановлення: а) мінімальних розмірів 
оплати праці; доходів громадян; пенсійного 
забезпечення; б) визначення видів і розміру 
соціальних допомог; в) визначення розмірів 
соціальних виплат, що забезпечують рівень 
життя, не нижчий за прожитковий мінімум.

Правовою основою публічного управління 
в зазначеній сфері є закони України «Про пен-
сійне забезпечення» [1] від 5 листопада 1991 р., 
«Про зайнятість населення» [2] від 5 липня 
2012 р., «Про охорону праці» [3] від 14 жовтня 
1992 р., «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» [4] від 9 липня 2003 р., 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» [5] від 21 березня 1991 р., «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту» [6] від 22 жовтня 1993 р., «Про статус 
і соціальний захист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи» [7] 
від 28 лютого 1991 р., «Про державні соціаль-
ні стандарти та державні соціальні гарантії» 
[8] від 5 жовтня 2000 р., «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» [9] від 6 жовтня 2005 р., 
«Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» [10] 
від 13 січня 2005 р., «Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування» [11] від 26 
червня 1997 р. та ін.
Спеціальним органом, який уповнова-

жений від імені держави впроваджувати в 
життя соціальну політику, є Міністерство со-
ціальної політики України (далі – Мінсоцпо-
літики України).
Мінсоцполітики України є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України і який забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері 
праці та соціальної політики, зайнятості на-
селення та трудової міграції, трудових від-
носин, загальнообов’язкового державного 
соціального та пенсійного страхування, со-
ціального діалогу, соціального захисту, во-
лонтерської діяльності, з питань сім’ї та ді-
тей, оздоровлення та відпочинку дітей, уси-
новлення та захисту прав дітей, запобігання 
насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, 
захисту прав депортованих за національною 

ознакою осіб, які повернулися в Україну, а 
також забезпечує формування та реалізацію 
державної політики щодо пенсійного забез-
печення та ведення обліку осіб, які підля-
гають загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню, соціального за-
хисту ветеранів війни та учасників антите-
рористичної операції, зокрема забезпечення 
їх психологічної реабілітації, санаторно-ку-
рортного лікування, технічними та іншими 
засобами реабілітації, житлом, надання освіт-
ніх послуг, організації поховання, соціальної 
та професійної адаптації військовослужбов-
ців, які звільняються, осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та учасників антитерорис-
тичної операції, у сфері промислової безпе-
ки, охорони праці, гігієни праці, поводжен-
ня з вибуховими матеріалами, здійснення 
державного гірничого нагляду, здійснення 
державного нагляду та контролю за додер-
жанням вимог законодавства про працю, 
зайнятість населення, загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування в частині 
призначення, нарахування та виплати до-
помоги, компенсацій, надання соціальних 
послуг та інших видів матеріального забез-
печення з метою дотримання прав і гарантій 
застрахованих осіб.
Основними завданнями Мінсоцполітики 

України є:
1) забезпечення формування та реаліза-

ція державної політики:
- у сфері праці та соціальної політики, 

зайнятості населення та трудової міграції, 
трудових відносин, загальнообов’язкового 
державного соціального та пенсійного стра-
хування, соціального діалогу, волонтерської 
діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоров-
лення та відпочинку дітей, усиновлення та 
захисту прав дітей, запобігання насильству 
в сім’ї, протидії торгівлі людьми, а також за-
хисту прав депортованих за національною 
ознакою осіб, які повернулися в Україну, 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, надання гуманітарної до-
помоги, соціальних послуг особам, окремим 
соціальним групам, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах і не можуть само-
стійно їх подолати;

- щодо соціального захисту, зокрема інва-
лідів, осіб, на яких поширюється дія Закону 
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України «Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту», ветеранів праці, 
ветеранів військової служби, жертв нацист-
ських переслідувань, дітей війни та жертв 
політичних репресій;

2) забезпечення формування та реалізації 
державної політики:

- щодо пенсійного забезпечення 
та ведення обліку осіб, які підлягають 
загальнообов’язковому державному соціаль-
ному страхуванню;

- щодо соціального захисту ветеранів ві-
йни та учасників антитерористичної опера-
ції, зокрема забезпечення їх психологічної 
реабілітації, санаторно-курортного лікуван-
ня, технічними та іншими засобами реабілі-
тації, житлом, надання освітніх послуг, ор-
ганізації поховання, а також соціальної та 
професійної адаптації військовослужбовців, 
які звільняються, осіб, звільнених з військо-
вої служби, та учасників антитерористичної 
операції;

- у сфері промислової безпеки, охорони 
праці, гігієни праці, поводження з вибухови-
ми матеріалами, здійснення державного гір-
ничого нагляду;

- щодо здійснення державного нагляду 
та контролю за додержанням вимог законо-
давства про працю, зайнятість населення, 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування в частині призначення, нара-
хування та виплати допомоги, компенсацій, 
надання соціальних послуг та інших видів 
матеріального забезпечення з метою дотри-
мання прав і гарантій застрахованих осіб;

- щодо забезпечення державних соціаль-
них стандартів та державних соціальних га-
рантій для населення;

3) здійснення в межах повноважень, пе-
редбачених законом, державного нагляду у 
сфері загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування [12].
Пенсійний фонд України є централь-

ним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Ка-
бінетом Міністрів України через Міністра 
соціальної політики, що реалізує державну 
політику з питань пенсійного забезпечен-
ня та ведення обліку осіб, які підлягають 
загальнообов’язковому державному соціаль-
ному страхуванню.

Пенсійний фонд України відповідно до 
покладених на нього завдань:

- узагальнює практику застосування за-
конодавства з питань, що належать до його 
компетенції, розробляє пропозиції щодо вдо-
сконалення законодавчих актів, актів Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правових актів міністерств та в 
установленому порядку подає їх Міністрові 
соціальної політики;

- здійснює керівництво та управління со-
лідарною системою загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування;

- вивчає та аналізує ситуацію у сфері пен-
сійного забезпечення, забезпечує проведен-
ня щорічних актуарних розрахунків фінан-
сового стану системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування;

- розробляє проект бюджету Пенсійного 
фонду України та подає його Міністрові соці-
альної політики для внесення в установлено-
му порядку на розгляд Кабінетові Міністрів 
України, здійснює ефективний розподіл фі-
нансових ресурсів для пенсійного забезпе-
чення, складає звіт про виконання бюджету 
Пенсійного фонду України;

- формує та веде реєстр застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування;

- аналізує та прогнозує надходжен-
ня коштів від сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, організовує взаємодію та обмін 
інформацією з питань нарахування та спла-
ти єдиного внеску, персоніфікованого обліку 
надходжень  від його сплати, розрахунку по-
казників середньої заробітної плати праців-
ників для призначення пенсії;

- здійснює інші повноваження, визначені 
законом.
Керівництво діяльністю Пенсійного фон-

ду України здійснює правління Пенсійного 
фонду України, чисельність і персональний 
склад якого затверджуються Кабінетом Міні-
стрів України.
Правління Пенсійного фонду України:
1) визначає поточні та перспективні за-

вдання Пенсійного фонду України;
2) приймає у межах повноважень, пе-

редбачених законом, постанови, затвер-
джує положення, інструкції та інші нор-
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мативно-правові акти Пенсійного фонду 
України;

3) заслух  овує звіти керівників територі-
альних органів;

4) затверджує положення про територі-
альні органи Пенсійного фонду України;

5) затверджує статути (положення) під-
приємств, установ та організацій, що нале-
жать до сфери управління Пенсійного фонду 
України, контролює додержання їх вимог;

6) приймає рішення з інших питань ді-
яльності Пенсійного фонду України.
Голова правління Пенсійного фонду 

України призначається на посаду та звільня-
ється з посади Кабінетом Міністрів України 
за поданням Прем’єр-міністра України, вне-
сеним на підставі пропозицій Міністра соці-
альної політики [13].
Повноваженнями публічного управління 

у сфері соціальної політики також наділені 
Д ержавна служба України з питань інвалідів 
та ветеранів України та Державна інспекція 
України з питань праці.
Державна служба з питань інвалідів та ве-

теранів України (далі – Служба) є централь-
ним органом виконавчої влади України, ді-
яльність якого спрямовується і координуєть-
ся Кабінетом Міністрів України через Міні-
стра соціальної політики України.
Служба входить до системи органів вико-

навчої влади і забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері соціального захисту інвалідів, 
ветеранів війни, інших осіб, на яких поширю-
ється дія Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», ветера-
нів праці, ветеранів військової служби, військо-
вослужбовців, звільнених у запас або відставку, 
жертв нацистських переслідувань, дітей війни, 
жертв політичних репресій.
Основними завданнями Служби є:
- реалізація державної політики у сфері 

соціального захисту інвалідів та ветеранів, 
військовослужбовців, звільнених у запас або 
відставку, жертв нацистських переслідувань, 
дітей війни, жертв політичних репресій;

- внесення пропозицій Міністру щодо 
формування державної політики у сфері соці-
ального захисту інвалідів, ветеранів, військо-
вослужбовців, звільнених у запас або відстав-
ку, жертв нацистських переслідувань, дітей 
війни, жертв політичних  репресій;

- здійснення заходів щодо увічнення 
пам’яті захисників Вітчизни та же ртв воєн та 
участь у патріотичному вихованні громадян 
[14].
Державна інспекція України з питань 

праці (далі – Держпраці України) є централь-
ним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабі-
нетом Міністрів України через Віце-прем’єр-
міністра України – Міністра соціальної полі-
тики України.
Держпраці України входить до системи 

органів виконавчої влади і забезпечує реалі-
зацію державної політики з питань нагляду 
та контролю за додержанням законодавства 
про працю, зайнятість населення, законодав-
ства пр о загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві і професійного захворюван-
ня , які спричинили втрату працездатності, у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатнос-
ті та витратами, зумовленими народженням 
і похованням, на випадок безробіття в час-
тині призначення нарахування та виплати 
допомоги, компенсацій, надання соціальних 
пос луг та інших видів матеріального забез-
печення з метою дотримання прав і гарантій 
застрахованих осіб.
Основними завданнями Держпраці 

України є:
- реалізація державної політики з питань 

державного нагляду та контролю за дотри-
манням законодавства про працю;

- реалізація державної політики з питань 
державного нагляду та контролю за дотри-
манням законодавства про зайнятість насе-
лення;

- реалізація державної політики з питань 
контролю за додержанням законодавства 
про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування в частині призначення, нара-
хування та виплати допомоги, компенсацій, 
надання соціальних послуг та інших видів 
матеріального забезпечення з метою дотри-
мання прав і гарантій застрахованих осіб;

- розроблення та внесення пропозицій 
щодо формування державної політики з пи-
тань державного нагляду та контролю за 
дотримання м законодавства про працю, за-
йнятість населення, а також законодавства 
про загальнообов’язкове державне соціальне 
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страхування в частині призначення, нараху-
вання та виплати допомоги, компенсацій, на-
дання соціальних послуг та інших видів ма-
теріального забезпечення з м етою дотриман-
ня прав і гарантій застрахованих осіб [15].

Висновки
Отже, слід зазначити, що особливостями 

публічного управління у сфері соціальної по-
літики є такі:

1) воно здійснюється щодо організаційно 
непідлеглих об’єктів управління і не стосу-
ється їх самостійності;

2) надвідомча координація в зазначеній 
сфері має не загальний характер, а обмежена 
конкретними функціями, пов’язаними з пи-
таннями соціального захисту;

3) основними завданнями державного 
управління в зазначеній сфері є підвищення 
матеріального добробуту та рівня життя людей, 
забезпечення зайнятості населення, гаранту-
вання права на працю та соціальний захист.
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АНОТАЦІЯ 
У даній статті досліджуються питання 

щодо визначення системи суб’єктів публічного 
управління, їх повноваження стосовно реаліза-
ції державної політики України у сфері соціаль-
ного захисту населення. Розкривається понят-
тя та суть публічног о управління у зазначеній 
сфері, а також правові основи діяльності орга-
нів державної влади у сфері соціальної політи-
ки.

Khаtnuk Yu. A. Powers of state authorities 
in social security of population Ukraine.

This article examines the issues of identifying 
the system of entities of public administration, 
their authority to implement the state policy of 
Ukraine in the sphere of social protection of the 
population. Reveals the concept and essence 
of public administration in this area, as well as 
legal b ases of activity of public authorities in the 
sphere of social policy.

It is noted that in the complex of the most 
important problems of  development of the 
Ukrainian state, connected with search of 
ways of overcoming of the crisis phenomena 
in economic and social life, the signifi cance of 
the decision of tasks of administrative and legal 
support from government authorities a reliable 
system of social protection of the population an d 
its most vulnerable.

Social protection refers to a set of activities 
carried out by state authorities in various spheres 
of activity aimed at ensuring the access of every 
member of society to social benefi ts, elimination 
of social inequality and supporting the most 
vulnerable members of our society.

The essence of public administration of the 
aforementioned sectors is that the government: 
1) ensures the social protection of its citizens; 
2) prohibits the use of forced labour; 3) creates 
jobs; 4) provides training; 5) to ensure normal 
conditions of work, to free choice of employment, 
profession; 6) fi nancially supports its citizens; 7) 
ensures protection against unlawful dismissal; 8) 
provides the right to timely payment.

In the study that one of the important 
directions of the state policy in the sphere of social 
protection is the adoption of state standards and 
state social guarantees are established by laws 
and other normative-legal acts. These include: 
minimum wages; incomes; pension provision; 

the determination of the type and amount of 
benefi ts; determine the size of social payments, 
which provide a standard of living not below the 
subsistence minimum.

Special body authorized on behalf of the 
state to implement social policy is the Ministry 
of social policy of Ukraine. This Ministry is a 
Central Executive body which activity is directed 
and coordinated by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine and which ensures forming and 
implements the state policy in the sphere of 
labour and social policy, employment and labour 
migration, the employment relationship, the 
compulsory state social and pension insurance.

Pension Fund of Ukraine is the Central 
Executive body which activity is directed and 
coordinated by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine through the Minister of social policy, 
implements the state policy on provision of 
pensions and accounting of persons liable to 
compulsory state social insurance.

The Public service concerning disabled 
people and veterans of Ukraine is included 
into system of bodies of executive power and 
provides implementation of state policy in the 
sphere of social protection of invalids, veterans of 
war, other persons subject to the Law of Ukraine 
“On status of war veterans, guarantees of their 
social protection», veterans of work, veterans of 
military service, retired military personnel or 
retired, victims of Nazi persecutions, children of 
war, victims of political repression.

State inspection of Ukraine on labour 
issues provides implementation of state policy 
on matters of supervision and control over 
observance of labour legislation, employment 
of population, legislation on mandatory state 
social insurance against accidents at work and 
occupational diseases that caused disability.

In the article the peculiarities of public 
administration in the fi eld of social policy of 
Ukraine and determined that the tasks of public 
administration in this area are to increase the 
material welfare and living standards of people, 
ensuring population employment, guaranteeing 
rights at work and social protection.

Key words: public administration, social 
protection, authorities, public authorities, legal 
basis.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÑÓÄÎÂÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÕ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇ

Данная работа посвящается анализу 
особенностей использования судебно-эконо-
мической экспертизы в современном судо-
производстве для устранения пробелов за-
конодательства и определения основных 
направлений дальнейшего развития экс-
пертной деятельности для обеспечения по-
требностей правосудия. Сравнительный 
анализ процессуальных процедур, прописан-
ных в действующих нормативно-правовых 
документах, дал возможность выявить 
отсутствие единых подходов регламента-
ции назначения экспертизы и направления 
объектов на соответствующее исследование. 
Установлено, что такие проблемы могут 
быть устранены через «унификацию» дан-
ных процедур. Аналогичной «унификации» 
требует производство судебных экспертиз в 
различных экспертных организациях и экс-
пертных службах.

Ключові слова: судово-економічна експертиза, 
судочинство, законодавство, судовий експерт-еконо-
міст, спеціальні знання.
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äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ» 

ÓÄÊ : 340.69 (477)

Метою статті є визначення перспектив-
них напрямів розвитку судово-економічної 
експертизи для подолання наявних прога-
лин законодавства у судочинстві.

Виклад основного матеріалу
Судова експертиза представляє собою 

специфічний різновид експертиз, оскільки 
має особливий статус. Схожість її з інши-
ми експертизами полягає в тому, що вона 
є дослідженням, яке ґрунтується на вико-

ристанні спеціальних знань. Особливість 
судової експертизи полягає в тому, що вона 
є процесуальною формою використання 
спеціальних знань у судочинстві і може на-
дати нову інформацію, що буде мати дока-
зове значення і яка іншими способами не 
може бути отримана. Так, судова експерти-
за представляє собою процесуальну дію, що 
полягає у проведенні дослідження та надан-
ні висновку судовим експертом з питань, по-
ставлених перед ним учасниками судового 
провадження, вирішення яких потребує за-
стосування спеціальних знань. Тому судова 
експертиза є важливою складовою ефектив-
ного судочинства.
Судово-економічна експертиза сьогодні 

є самостійним науковим напрямом, у меж-
ах якого розробляються і вдосконалюються 
загальна теорія, визначено її місце в системі 
наукового знання. Судово-економічна екс-
пертиза являється одним із основних засо-
бів доказування обставин у судовому про-
вадженні із економічних правопорушень 
щодо господарської діяльності суб’єктів 
різних форм власності. Аналізуючи судову 
практику, слід зазначити, що встановлення 
ряду обставин правопорушення економіч-
ного спрямування є ключовим у процесі до-
казування і  неможливим без використання 
знань експерта-економіста. Для визначення 
перспектив розвитку судово-економічної 
експертизи доцільним вважаємо проведен-
ня аналізу специфіки провадження її у різ-
них судочинствах за різними критеріями, а 
саме:
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– категорія справ, що розглядається –
а) у господарському судочинстві – це:-

1) справи у спорах, що виникають при укла-
данні, зміні, розірванні і виконанні госпо-
дарських договорів, у тому числі щодо при-
ватизації майна, та з інших підстав (крім 
деяких категорій спорів, визначених зако-
нодавством); 2) справи про банкрутство;-
3) справи за заявами органів Антимонополь-
ного комітету України, Рахункової палати; 
4) справи, що виникають з корпоративних 
відносин у спорах між господарським това-
риством та його учасником (крім трудових 
спорів); 5) справи у спорах щодо обліку прав 
на цінні папери; 6) справи у спорах, що ви-
никають із земельних відносин, у яких бе-
руть участь суб’єкти господарської діяльнос-
ті, за винятком тих, що віднесено до компе-
тенції адміністративних судів;
б) у цивільному судочинстві – це:-

1) справи у спорах щодо захисту порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересів, що виникають із цивільних, 
житлових, земельних, сімейних, трудових 
відносин; 2) справи у спорах щодо інших 
правовідносин, крім випадків, коли розгляд 
таких справ проводиться за правилами ін-
шого судочинства;
в) в адміністративному судочинстві – це: 

справи щодо оскарження будь-яких рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єктів владних по-
вноважень, крім випадків, коли законами 
України встановлено інший порядок судо-
вого провадження;
г) у кримінальному судочинстві – це: 

справи щодо притягнення особи до кримі-
нальної відповідальності за скоєння злочи-
ну (злочинів);

– документальна підстава для проведення 
експертизи:
а) ухвала суду (ст. ст. 41, 86 ГПК) [1];
б) ухвала суду ( ст. 144 ЦПК) [2];
в) ухвала суду (ст. 81 ч. 5 КАСУ) [3];
г) звернення сторони кримінального 

провадження (слідчий, орган досудового 
розслідування, прокурор, потерпілий, під-
слідний, їх захисники і законні представни-
ки), доручення слідчого судді чи суду (ч. 1 
ст. 242 КПК) [4];
Найбільше підстав для проведення судо-

во-економічної експертизи має кримінальне 

судочинство. При цьому слід звернути увагу 
на те, що законодавець відходить від тради-
ційного підходу, пов’язаного із призначен-
ням судових експертиз. Аналіз криміналь-
но-процесуальних норм свідчить про те, що 
йдеться не про «призначення експертизи», 
а про її «проведення» та перевірку її резуль-
татів. На нашу думку, такий підхід свідчить 
про прагнення законодавця перейти до 
нового механізму застосування знань екс-
перта-економіста різними сторонами кримі-
нального провадження і надання їм рівних 
правових можливостей у загальному кримі-
нальному процесі.
Процесуальним законодавством Украї-

ни встановлено однакові права судових екс-
пертів, пов’язані із дослідженням матеріалів 
справи, в усіх видах судочинства. Однак, 
тільки у кримінальному судочинстві про-
цесуальним законодавством визначено, що 
експерт має особисто проводити досліджен-
ня, не повинен розголошувати відому йому 
інформацію кримінального провадження, 
повідомляти особу, яка його залучила, про 
відомості, що стали йому відомі. Поряд із 
цим, тільки Господарський процесуальний 
кодекс не визначає заборони в діяльності 
експерта, у ньому не передбачено процесу-
альних вимог щодо процесу відмови експер-
та від проведення експертизи та не визначе-
но вимогу до експерта особисто проводити 
доручену експертизу. Тільки кримінальним 
процесуальним кодексом взагалі не визна-
чено умов проведення повторної експерти-
зи, а Господарський процесуальний кодекс 
не конкретизує умови призначення повтор-
ної експертизи.
Виходячи із наведеного вище, слід за-

значити, що судовий експерт не повинен 
виконувати функції інших процесуальних 
осіб або вирішувати за них правові питання. 
Сьогодні у сучасних умовах господарюван-
ня виникають достатньо складні юридичні 
питання, які не були віднесені до програми 
професійної підготовки слідчих, прокурорів 
або суддів у процесі їх навчання, що стосу-
ються специфічних питань, які перебувають 
на межі юридичної та економічної науки. 
Не можна підмінювати діяльність слідчого, 
прокурора, судді знаннями експерта-еконо-
міста і залучати його для роз’яснення пев-
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них правових питань. Окрім того, висновок 
судово-економічної експертизи є процесу-
альним документом, а не абстрактними мір-
куваннями обізнаної особи, сукупністю тих 
додаткових знань, яких не має юрист [5].
Ряд вчених зауважує, що значна кількість 

учасників судового провадження (слідчі, 
прокурори, судді), навіть ті, що мають зна-
чний досвід практичної роботи, часто кон-
сультуються з різних спеціальних питань у 
провідних вчених, експертів, спеціалістів 
і не оформлюють ці консультації процесу-
ально [6-7]. Розглядаючи професійні знання 
експертів-економістів, необхідно зазначити, 
що вони є базовими для їхньої професійної 
діяльності і є значно більшими за обсягом, 
ніж ті знання цієї галузі, якими володіють 
слідчі, прокурори чи судді [8]. Розглядаю-
чи розвиток інституту «спеціальних знань» і 
розробку основ «судової експертології», мож-
на виявити питання щодо їх співвідношення 
із криміналістикою або криміналістичними 
знаннями. Це пов’язано із тим, що сьогод-
ні спостерігається розмивання традиційних 
поглядів на криміналістику, а також на сут-
ність і форми спеціальних знань, які найчас-
тіше притаманні судовим експертизам.
Інколи стверджується, що криміналіс-

тична техніка, як частина криміналістики, 
вже себе віджила і часто просто дублює тео-
рію судової експертизи [4]. Однак, поява но-
вих родів судових експертиз зовсім не озна-
чає, що одразу формується новий напрям у 
криміналістичній техніці. Наприклад, при 
проведенні судово-економічної експертизи 
експерт-економіст досліджує справжність 
наданих на дослідження документів, але 
це не означає, що ним проводиться техніч-
на експертиза документа. Криміналістична 
техніка – це важлива частина криміналісти-
ки. Відмова від окремих галузей криміналіс-
тичної техніки означає руйнування системи 
криміналістики і підриває її засади, тому не 
можна формувати науку за суб’єктивною 
ознакою: наука для експертів, наука для 
слідчих, наука для суддів тощо.
Використання судових експертиз має 

нормативно-правову регламентацію в різ-
них судових процесах: кримінальному, 
адміністративному, цивільному та госпо-
дарському; при вчиненні нотаріальних дій 

чи здійсненні виконавчого провадження. 
Проведення судової експертизи регламен-
тується Законом України «Про судову екс-
пертизу», КПК України, КУпАП; ЦПК 
України, ГПК України. Законом України 
«Про виконавче провадження», «Інструкці-
єю про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень» та ін-
шими нормативно-правовими актами. По-
рівняльний аналіз процедур, прописаних у 
цих нормативно-правових документах, дає 
можливість визначити відсутність єдиних 
підходів регламентації або у нормі закону 
лише зазначається про можливість призна-
чення експертизи та направлення об’єктів 
на відповідне дослідження. На нашу дум-
ку такі проблеми мають бути усунені через 
«уніфікацію» даних процесів. Аналогічної 
«уніфікації» потребує провадження судових 
експертиз у різних експертних установах 
та експертних службах. Аналогічні вимоги 
слід окреслити щодо уніфікації експертних 
методик, застосування експертних методів 
або технологій, оскільки результат судової 
експертизи не має залежати від того, де вона 
проводиться. Позитивним слід вважати ство-
рення державного реєстру методик судових 
експертиз – це офіційна база даних ,озміще-
на на сайті Міністерства юстиції України. 
Однак, слід передбачити процедуру доступу 
до нього і можливість експертів для вико-
ристання атестованих уніфікованих мето-
дик досліджень та учасників судових про-
ваджень для оцінювання правильності ви-
бору експертом-економістом методики для 
проведення експертного дослідження. Така 
пропозиція підсилюється також і тим, що 
законодавство щодо ведення господарської 
діяльності постійно змінюється, і, як наслі-
док, проведення економічної експертної 
оцінки також зазнає постійних змін.
У новому КПК України не відображено 

процедуру проведення повторних і додат-
кових експертиз, комісійних та комплек-
сних. Такий стан викликає неоднорідне 
тлумачення цієї прогалини суб’єктами кри-
мінального судочинства і, як зазначають 
провідні вчені-криміналісти, була розгляну-
та і сприйнята окремими практиками бук-
вально, і вони почали вагатись щодо при-
значення цих різновидів експертиз [9, c.15]. 
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Ще складнішим є питання процесуального 
оформлення відбору зразків (матеріалів) 
стороною захисту, особливо з урахуванням 
того, що захисникам не надано право скла-
дати протокол (ст. 104 КПК), а це істотно 
зменшує процесуальну цінність відібраних 
зразків.
Намагання упорядкувати залучення до 

експерта та упорядкування звернення до 
спеціальних знань призвели до встановлен-
ня нових вимог до судових експертів, таких, 
як наявність вищої спеціальної освіти, вне-
сення до реєстру судових експертів, робота 
у спеціалізованих державних установах і -
та ін. Цьому знаходяться заперечення, коли 
стверджується , що головним має бути во-
лодіння особою спеціальними знаннями на 
високому науковому та практичному рівні 
і можливість надання фахової допомоги у 
встановленні обставин (фактичних даних), 
що мають значення для судового прова-
дження [5, 10, 11]. На нашу думку запере-
чувати можна лише тому, що експерт має 
обов’язково працювати у спеціалізованій 
експертній установі, оскільки все інше лише 
підтверджує те, що особа має фахові та спе-
ціалізовані знання.
Досить серйозною проблемою сьогодні у 

використанні знань судового експерта-еко-
номіста, як і інших експертів, є мінімізація 
впливу на судового експерта, обмеження 
залежності від учасників процесу, забезпе-
чення його реальної безпеки. Як показує 
практика експертної діяльності необхідно 
прагнути до процесуальної самостійності 
судового експерта. Його незалежності від 
зовнішніх впливів та настанов. Саме такий 
підхід буде сприяти підвищенню якості ді-
яльності судових органів та досягнення 
мети правосуддя.
Таким чином, для вирішення процесу-

альних питань щодо використання знань 
експерта-економіста у судовому провадженні 
вважаємо доцільним створення при Мін’юсті 
України у Департаменті судового забезпе-
чення Вищої кваліфікаційної комісії по ви-
рішенню спірних та суперечних питань, яка 
дозволить надавати правильну оцінку ви-
сновку судово-економічної експертизи осо-
бливо складних об’єктів (ЦМК, відчуження 
земельних ділянок, сільськогосподарських 

підприємств тощо), а також Єдиного дер-
жавного реєстру судових експертиз з метою 
моніторингу реалізації державної політики 
щодо змагальності у судових процесах. 

Висновки
Зазначено, що при визначенні перспек-

тив розвитку судово-економічної експертизи 
доцільним є використання результатів про-
веденого аналізу специфіки провадження її 
у судочинстві за різними критеріями. Порів-
няльний аналіз процедур, прописаних у ді-
ючих нормативно-правових документах, дає 
можливість визначити відсутність єдиних 
підходів регламентації або у нормі закону 
лише зазначається про можливість призна-
чення експертизи та направлення об’єктів 
на відповідне дослідження. На нашу дум-
ку такі проблеми мають бути усунені через 
«уніфікацію» даних процесів. Аналогічної 
«уніфікації» потребує провадження судових 
експертиз у різних експертних установах та 
експертних службах.
Таким чином, для вирішення процесу-

альних питань щодо використання знань 
експерта-економіста у судовому провадженні 
вважаємо доцільним створення при Мін’юсті 
України у Департаменті судового забезпе-
чення Вищої кваліфікаційної комісії по ви-
рішенню спірних та суперечних питань, яка 
дозволить надавати правильну оцінку ви-
сновку судово-економічної експертизи осо-
бливо складних об’єктів (ЦМК, відчуження 
земельних ділянок, сільськогосподарських 
підприємств тощо), а також Єдиного дер-
жавного реєстру судових експертиз з метою 
моніторингу реалізації державної політики 
щодо змагальності у судових процесах. 
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АНОТАЦІЯ 
Дана робота присвячена аналізу особливос-

тей використання судово-економічної експер-
тизи у сучасному судочинстві з метою усунення 
прогалин законодавства та визначення осно-
вних напрямів подальшого розвитку даного на-
пряму експертної діяльності для забезпечення 
потреб правосуддя. Порівняльний аналіз проце-
дур, прописаних у діючих нормативно-правових 
документах, дав можливість виявити відсут-
ність єдиних підходів регламентації призна-
чення експертизи та направлення об’єктів на 
відповідне дослідження. Доведено, що такі про-
блеми мають бути усунені через «уніфікацію» 
даних процесів. Аналогічної «уніфікації» потре-
бує провадження судових експертиз у різних екс-
пертних установах та експертних службах.

SUMMARY 
This paper is devoted to the analysis of the 

features of using judicial and economic expertise 
in today’s proceedings to eliminate legal gaps 
and determine the main directions of further 
development of expert activities for the needs of 
justice. Comparative analysis of the procedural 
proceedings stated in the existing legal documents, 
made it possible to reveal the absence of a 
common approach regulating the appointment of 
the expertise and assigning the objects for the 
appropriate examination. It was found out that 
such problems could be eliminated through the 
“unifi cation” of these procedures. Proceedings of 
judicial expertise in different expert organizations 
and expert services require a similar “unifi cation”.
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ÊÎÐÄÎÍÓ: ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

В статье освещены нормативно-право-
вые подходы к взаимодействию при выпол-
нении служебно-боевых задач на различных 
этапах исторического развития органов по 
охране государственной границы. Приведен 
примеры исторической периодизации разви-
тия институтов по охране границ и дана 
краткая характеристика этих периодов, а 
также основных нормативно-правовых ак-
тов, направленных на регулирование взаи-
модействия. Осуществлен сравнительный 
анализ приведенных и других исследованных 
правовых источников.
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Нормативно-правове регулювання вза-
ємодії органів Державної прикордонної 
служби під час виконання службово-бойо-
вих завдань несе певні особливості, хоча 
основою в цій галузі правового регулюван-
ня, як і в інших, є нормативний аспект, тоб-
то розробка та юридичне закріплення (вста-
новлення) норм (правил) поведінки індиві-
дуумів та колективних утворень, які задіяні 
до цього виду діяльності.
Зазначимо, що історія нормотворення, 

направленого на регулювання взаємодії 
при здійсненні службово-бойової діяльнос-
ті органів, що здійснювали охорону кордо-
ну, з іншими правоохоронними органами, 
є досить тривалою. Науковими пробле-
мами у цій галузі переймались М.В. Біло-

конь, Л.В. Бордич, М.І. Кабачинський, 
А.І. Козаченко, І.П. Кушнір, М.М. Литвин, 
Д.В. Мойсєєв, В.І. Петров, Г.О. Пономарен-
ко, В.В. Половников, О.І. Яременко та інші, 
однак актуальність цього питання не змен-
шується.
І.П. Кушнір, яка провадила дослідження 

нормативно-правового забезпечення вза-
ємодії у сфері охорони державного кордону 
України, виділила кілька етапів у розвитку 
і формуванні взаємодії різних державних 
інституцій на державному кордоні України, 
які пройшли низку стадій, починаючи від 
стародавніх часів і закінчуючи сьогоденням.
Перший етап – V – XIII ст. Другий етап 

– XIV – початок ХІХ ст. Третій етап - поча-
ток ХІХ ст. – 1918 рік. Четвертий етап – по-
чинається з 1918 року та закінчується кін-
цем 90-х років. П’ятий етап – з 1991 року по 
сьогодення [1, с.20-32].
Варто зазначити, що останній історич-

ний етап, з огляду на особливості розвитку 
державного кордону і прикордонного ві-
домства протягом двадцяти п’яти років не-
залежності України, у свою чергу, ще можна 
поділити на п’ять періодів:

1991 – 1993 р.р. – період утворення і ста-
новлення органів охорони кордону та від-
повідної нормативно-правової бази;

1994 – 1999 р.р. – період розбудови;
2000 – 2003 р.р. – час реформ;
2003 – 2014 р.р. – подальше становлення 

та розвиток;
з 2014 – посилення військової компонен-

ти в системі відомства, адаптація існуючої 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

48Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2016

системи до умов особливого періоду (веден-
ня бойових дій) [2; 3].
Варто зазначити, що кожному історич-

ному етапу притаманна своя, відмінна від 
інших, політична, економічна та соціальна 
характеристика, що впливала на форму та 
методи діяльності суб’єктів охорони кордо-
ну. Їхня особливість підкреслювалась також 
і такими чинниками: зміна території дер-
жав, тенденції в розвитку державних інсти-
туцій з охорони кордону, рівень концентра-
ції зусиль держави, направлений на правове 
регулювання діяльності цих органів тощо.
Аналіз нагромаджених історичних та 

бібліографічних джерел про розвиток при-
кордонної варти дає підстави вважати, що 
спеціальних актів, направлених на врегулю-
вання її діяльності, не існувало аж до почат-
ку XVIII ст., оскільки у часи середньовіччя 
територія тієї чи іншої держави вважалась 
зоною впливу армії.
Одним із перших правових актів у цій 

галузі є указ Петра I від 2 лютого 1713 р. 
про створення в Київській губернії п’яти 
ландміліцьких полків, об’єднаних в Україн-
ський ландміліцький корпус [4].
Серед «дореволюційних» правових ак-

тів направлених на регулювання взаємодії у 
службово-бойовій діяльності органів та сил 
охорони кордонів, можна зазначити: По-
ложення про облаштування прикордонної 
митної варти, від 5 серпня 1827 року [5]; 
Правила про основні засади відправлення 
чинами Окремого Корпусу Прикордонної 
Варти службових обов’язків і про вживання 
ними зброї з прикордонного нагляду в межах 
прикордонної смуги вздовж європейського 
кордону [6]; Правила «Про основні начала 
відправлення чинами Окремого корпусу 
прикордонної варти службових обов’язків та 
застосування ними зброї в межах прикордон-
ної смуги вздовж Європейського кордону», 
затверджені указом імператора Миколи ІІ-
22 грудня 1987 р. [7, с. 269]; Інструкцію 
служби чинів Окремого корпусу прикор-
донної варти [8] – прийняття цього акту, 
на думку В.Савчика, стало дуже великим 
кроком в упорядкуванні всієї прикордонної 
служби Російської Імперії, у якій визнача-
лись права і обов’язки прикордонної варти, 
порядок управління нею, види і способи дій 

варти, а також види нарядів та засади вза-
ємодії з поліцією, військовими та козачими 
частинами [9, с.33]; Положення про Балтій-
ську крейсерську митну флотилію від 4 лип-
ня 1873 р., затвердженої указом імператора 
Олександра ІІ, яка визначала призначення, 
склад, організаційно-правові основи функ-
ціонування та взаємодію суден та особового 
складу флотилії з береговими підрозділами 
Окремого корпусу прикордонної варти [10, 
c.128]; Інструкцію чинам окремого корпусу 
прикордонної варти для робіт з розвідки і 
боротьби з іноземним шпигунством при-
кордонних іноземних держав [11]. Окремі 
норми направлені на регулювання взаємодії 
підрозділів та службовців російської імпер-
ської прикордонної варти, регулювались 
митними статутами [12, с.696].
Після захоплення в Російській Імперії 

влади більшовиками та наступної ліквідації 
корпусу прикордонної варти повноваження 
охорони кордонів були передані створеній 
Декретом ради Народних Комісарів РРФСР 
від 26 травня 1918 р. прикордонній службі, 
на яку покладались захист прикордонних 
інтересів РРФСР, а в межах прикордонної 
смуги – захист громадян та їх майна [13]. 
Дія цього акту поширювалась і на терито-
рію України.

24 листопада 1920 року Рада Праці і 
Оборони (далі - РПО) переклала функції 
охорони кордону на особливі відділи Всеро-
сійської Надзвичайної Комісії (далі – ВНК). 
15 березня 1921 року ВНК видало Інструк-
цію частинам військ ВНК, що охороняють 
кордони РРФСР, з якої почалося форму-
вання прикордонних частин і з’єднань [14, 
с.29]. Це був перший, як зазначає І.П. Куш-
нір, нормативно-правовий документ, який 
визначав порядок функціонування прикор-
донних військ радянського періоду [1, с.28].
Серед нормативно-правових актів того 

періоду, які направлені на регулювання 
взаємодії прикордонних військ з іншими 
правоохоронними інституціями, можна за-
значити Резолюцію Третьої Всеросійської 
конференції Всеросійської Надзвичайної 
Комісії від 3 липня 1919 року «Про взаємо-
відносини між місцевими ЧК і міліцією» [15, 
с.115]. У цьому ж таки 1919 році взаємодія, 
як службово-управлінські відносини, стала 
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регулюватись таким актом, як «Положення 
про взаємодію особливих відділів ВНК та 
військового командування» [16, с.43], що, 
як бачимо з назви, безпосередньо призна-
чалось для регулюванню внутрішньої та зо-
внішньої взаємодії.

15 лютого 1921 р. головою ВНК Ф.Е. Дзер-
жинським була затверджена «Інструкція 
частинам військ ВНК по охороні кордонів 
та взаємовідносини з особливими відділами 
по охороні кордонів», яка узагальнювала 
досвід організації охорони кордонів і служ-
би військ прикордонної охорони, накопи-
чений у попередні роки. 19 липня 1921 р. 
було затверджене «Положення про вза-
ємодію частин Червоної Армії з військами 
ВНК, які несуть службу по охороні кордо-
нів РРФСР» [17]. Саме проміжок 1921-1927 
років характеризується активною нормот-
ворчістю направленою на впорядкування 
діяльності інституцій з охорони кордону. 
У цей час були прийняті Положення про 
Окремий погранкорпус військ ДПУ від 11 
грудня 1922 р. [18], Положення про охо-
рону кордонів СРСР від 7 вересня 1923 р. 
[19], Статут служби прикордонної охоро-
ни ОДПУ, затверджений наказом №289 
ОДПУ [20], Тимчасовий статут прикордон-
ної охорони ОДПУ 1927 року, який регла-
ментував організацію оперативної та вій-
ськової служби прикордонної варти [21], 
Положення «Про охорону кордонів Союзу 
РСР», затверджене Постановою ЦВК СРСР, 
РНК СРСР від 15 червня 1927 р. [22].
Серед інструктивних документів направ-

лених на поглиблення взаємодії під час ви-
конання службово-бойових завдань варто 
віднести також Пропозиції Головного управ-
ління прикордонної і внутрішньої охорони 
НКВС про поліпшення керівництва охоро-
ни кордону від 1934 року [23, с.64].
У червні 1939 р. вийшла спільна дирек-

тива НКО і НКВС Про порядок взаємин і 
взаємодію ВМФ і ПВ, затверджена НК ВМФ 
і НКВС [24]. У цей же час вищим політич-
ним керівництвом країни була прийнята 
Постанова Політбюро ЦК ВКП (б) «Про 
взаємодію прикордонних військ НКВС і 
частин РСЧА у прикордонній смузі» [25].
Наказ НКВС СРСР №001124 від 21 ве-

ресня 1939 р. «Про оперативно-чекістські 

заходи в Західній Україні», в якому йшло-
ся про необхідність надання оперативними 
групами НКВС усебічної допомоги коман-
дуванню частин РСЧА та взаємодії з ними 
при виконанні спільних військових опера-
цій [26].

5 серпня 1960 р. Указом Президії Вер-
ховної Ради СРСР затверджено Положення 
про охорону державного кордону СРСР. У 
новому положенні вперше давалось ви-
значення державного кордону СРСР, були 
сформульовані поняття режиму державно-
го кордону і прикордонного режиму. По-
ложення поглиблювало питання взаємодії 
прикордонників територіальними органа-
ми державної безпеки та органами внутріш-
ніх справ [27, с.169].
Правові акти часів СРСР, направлені на 

регулювання взаємодії у діяльності по охо-
роні кордонів, не обмежуються представле-
ним переліком. Однак, ми не переслідуємо 
мети окреслення його вичерпності. З цього 
приводу зазначимо, що у домінуючій біль-
шості взаємодія на цьому історичному етапі 
регулювалась, зазвичай, відомчими нака-
зами НК РРСФСР, ОДПУ РРСФСР, НКВС 
СРСР, МДБ СРСР та КДБ СРСР, серед 
останніх з яких варто зазначити: Вказівку 
Комітету державної безпеки СРСР та Мит-
ного комітету СРСР від 27 червня 1991 р. 
№32/11-38/23 «Про взаємодію органів дер-
жаної безпеки та митних органів у справах 
про контрабанду», яка встановлювала пев-
ні вимоги до взаємодії слідчих КДБ СРСР 
та дізнавачів МК СРСР під час виявлення 
контрабанди [28]; Наказ Голови Комітету 
державної безпеки СРСР «Про оголошення 
рішення Колегії КДБ СРСР» від 27 жовтня 
1989 р. №0735, направлений на посилен-
ня взаємодії органів та військ КДБ СРСР, у 
тому числі прикордонних, з центральними 
та місцевими органами державної влади та 
місцевого самоврядування, а також структу-
рами Міністерства оборони СРСР [29].
У радянський період прикордонні вій-

ська входили до системи формувань орга-
нів державної безпеки, що обумовлювало 
жорстку централізацію та втаємничення їх 
документації. Навіть на нинішній час зна-
чна кількість нормативно-правових актів, 
починаючи з середини минулого століття, 
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перебуває під грифами обмеженого доступу, 
що передбачає особливий рівень допуску до 
роботи з ними.
Проголошення незалежної України, як 

результат багатовікової боротьби україн-
ського народу, обумовило початок нового 
історичного періоду. Суверенність держави 
вимагає створення відповідних інститутів, 
які б забезпечили економічні, політичні, на-
ціональні та інші умови її існування. Форму-
вання національної правової бази у галузі 
охорони національних кордонів та службо-
во-бойової діяльності відповідних держав-
них утворень розпочалось із прийняттям 
4 листопада 1991 р. Закону України «Про 
державний кордон України», стаття 27-1 
якого безпосередньо визначає режим взає-
модії ДПС України з іншими органами дер-
жавної виконавчої влади [30].
Загалом закони у єдиній ієрархічній сис-

темі джерел права посідають чільне місце. 
У галузі правовідносин охорони кордону та 
відповідних інститутів службово-бойової ді-
яльності органів, що забезпечують його охо-
рону до основних, поряд з вищенаведеним 
Законом України «Про державний кордон 
України», варто навести:

- Закон України «Про Державну при-
кордонну службу України», який статтею 
3 визначає взаємодію одним із основних 
принципів діяльності ДПС України: а пунк-
тами 16, 20, 33, та 43 статті 19 – взаємодія 
визначається як обов’язок ДПС [31];

- Закон України «Про оперативно-
розшукову діяльність», пункт 5 частини 1 
статті 7 якого обумовлює оперативні підроз-
діли ДПС України здійснювати взаємодію 
між собою та іншими правоохоронними ор-
ганами, в тому числі відповідними органами 
іноземних держав та міжнародних антите-
рористичних організацій, з метою швидко-
го і повного попередження, виявлення та 
припинення злочинів [32];

- Закон України «Про розвідувальні ор-
гани України», який статтею 3 визначає взає-
модію як принцип діяльності розвідувальних 
органів, до яких у відповідності до цього за-
кону належать також і розвідувальні органи 
ДПС України [33];

- Закон України «Про контррозвіду-
вальну діяльність», який частиною 9 статті 

8 зобов’язує посадових осіб розвідуваль-
них органів ДПС України під час ведення 
контррозвідувальних справ взаємодіяти із 
Службою безпеки України [34];

- Закон України «Про оборону Украї-
ни» [35];

- Закон України «Про Статут гарні-
зонної та вартової служб Збройних Сил 
України» [36];

- Закон України «Про боротьбу з те-
роризмом» [37].
Серед підзаконних актів у цій галузі 

правовідносин варто назвати низку Указів 
Президента України, Постанов Кабінету Мі-
ніс трів України, Наказів Міністерства вну-
трішніх справ України, Адміністрації Дер-
жавної прикордонної служби України, Регі-
ональних управлінь Державної прикордон-
ної служби України, Частин центрального 
підпорядкування, начальників прикордон-
них загонів та інших частин та підрозділів 
Державної прикордонної служби, зокрема.

- Указ Президента України «Про Кон-
цепцію розвитку Державної прикордонної 
служби України на період до 2015 року» 
[38],

- Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни від 27 липня 1998 р. №1147 «Про при-
кордонний режим», пункт 5 якої визначає, 
що «контроль за додержанням прикор-
донного режиму у прикордонній смузі та 
контрольованому прикордонному районі 
здійснює Державна прикордонна служба у 
взаємодії з органами Національної поліції» 
[39];

- Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни від 18 січня 1999 р. №48 «Про затвер-
дження Порядку здійснення координації 
діяльності органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування з питань 
додержання режимів на державному кордо-
ні» визначає порядок здійснення взаємодії з 
органами публічної влади [40];

- Розпорядження Кабінету міністрів 
України «Про схвалення Концепції інте-
грованого управління від 28 жовтня 2015 р. 
№1149-р. кордонами» [41].
Порівняльний аналіз приведених та 

інших досліджених правових джерел, на-
правлених на регулювання взаємодії у ді-
яльності органів охорони кордону, вказу-
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ють на те, що воєнізовані утворення, на які 
покладались обов’язки охорони кордону, 
використовувалися як дієвий механізм, що 
сприяє процесу державотворення в залеж-
ності від форми правління. Так, зокрема, ці 
інституції використовувалась як політичний 
та репресивний інструмент для утримання 
влади при авторитарних режимах, що мали 
місце в історії України, та для забезпечення 
законності в межах своїх повноважень у дер-
жаві з демократичною формою правління, а 
також на уніфікацію національних правових 
джерел у цій галузі правозастосування, по-
яву нового, якісного, у тому числі наднаціо-
нального законодавства.
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АНОТАЦІЯ 
У статті висвітлено нормативно-правові 

підходи до взаємодії під час виконання службо-
во-бойових завдань на різних етапах історич-
ного розвитку органів по охороні державного 
кордону. Приведено приклад історичної періо-
дизації розвитку інститутів з охорони кордонів 
та подано коротку характеристику цих пері-
одів, а також основних нормативно-правових 
актів, направлених на регулювання взаємодії. 
Здійснено порівняльний аналіз приведених та 
інших досліджених правових джерел.

SUMMARY 
The article elucidates legislation approaches to 

the interaction of state border guard units during 
the service and combat missions at the different 
stages of historical development. It provides an 
example periodization of evolution of state border 
guard institutions, along with brief characteristics 
of these stages, as well as of main legislative acts 
aimed to govern such interaction.

There is comparative analysis of law sources 
regulating the interaction in the activities of border 
guard units; it concludes that these units were 
used as an effective mechanism facilitating the 
process of state-building depending on the form of 
government. The research deals with the use of state 
border guard units as a political and repressive tool 
in for keeping power under authoritarian regimes, 
in contrast to democratic form of government where 
their task is to ensure law.
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ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÌÅÄ²ÀÖ²¯ ÒÀ ÌÎÆËÈÂ²ÑÒÜ ÉÎÃÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß 

Â ÓÊÐÀ¯Í²

Статья посвящена исследованию зару-
бежного опыта правового обеспечения ме-
диации и возможности его использования 
в Украине как одного из способов альтерна-
тивного разрешения юридических конфлик-
тов (споров), возникающих в обществе.
Ключові слова: конфлікт, спір, медіація, аль-

тернативні способи вирішення конфліктів (спорів), 
медіатор.

 ØÈÍÊÀÐ Òåòÿíà ²ãîð³âíà - ñóääÿ Ëüâ³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî 
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Постановка проблеми
Альтернативні способи вирішення кон-

фліктів уже давно і досить вдало увійшли в 
практику багатьох зарубіжних країн. Рада 
Європи, віддаючи належне встановленню 
істини та справедливості у судовому поряд-
ку, підтримує ініціативи держав-членів сто-
совно вироблення та прийняття загальноєв-
ропейських норм щодо запровадження аль-
тернативних заходів, а саме – примирення, 
медіації та відновного правосуддя, для до-
сягнення балансу інтересів сторін, що кон-
фліктують. Вона сприяє розгортанню прак-
тики застосування медіації в європейських 
країнах, навіть там, де відсутні законодавчі 
норми щодо медіації (наприклад, в Україні) 
або де вони є досить загальними. З огляду 
на це, вивчення тенденцій розвитку сучас-
ного міжнародного права та зарубіжного за-
конодавства в окресленій сфері у контексті 
посилених інтеграційних процесів дозво-
лить визначити перспективи удосконален-
ня українського законодавства, що нині є 
одним із пріоритетних завдань юридичної 
науки.

Аналіз дослідження даної проблеми
Проблематика дослідження медіації 

як альтернативного способу вирішення 
конфліктів була предметом досліджен-
ня багатьох вчених і в Україні, зокрема 
В. Авер’янова, А. Гайдука, І. Коліушка, 
Р. Куйбіди, Б. Леко, О. Остапенка, О. Па-
сенюка, Ю. Педька, В. Стефанюка, Г. Ткач, 
Г. Чуйко, А. Школика та ін., і за кордоном, 
з-поміж яких: Н. Александер, Л. Боулл, 
Л. Герін, Г. Девіс, Р. Керролл, П. Ловен-
хайм, Х. Мессмер, Дж. Монк, С. Пен, М. Ро-
бертс, Дж. Уінслейд та ін.

Метою цієї публікації є розгляд ґене-
зи становлення та розвитку законодавчих 
підвалин запровадження альтернативних 
способів вирішення конфліктів (спорів) за 
кордоном та окреслення можливих шляхів 
запровадження медіації в практиці україн-
ського судочинства, зокрема адміністратив-
ного.

Виклад основного матеріалу
Передусім слід зазначити, що як суспіль-

но значуща діяльність медіація виникла в 
США на початку 60-х років. У цій країні ме-
діація є спеціальним видом діяльності, що 
полягає в оптимізації за участю третьої сто-
рони процесу пошуку конфліктуючими сто-
ронами рішення проблеми, яке дозволило 
б припинити конфлікт. Виходячи з цього, 
можна вважати, що медіація або посеред-
ництво, – це процес, у ході якого учасники 
конфлікту з допомогою нейтрального посе-



55

Øèíêàð Ò.². - Çàðóá³æíèé äîñâ³ä ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ìåä³àö³¿...

редника виявляють проблеми, визначають 
шляхи їх вирішення, аналізують варіанти 
завершення конфлікту, вибираючи з них 
той, що найбільше підходить і відповідає 
інтересам обох сторін. У цьому випадку ме-
діацію слід розуміти передусім як процес, 
що просуває конфлікт у бік його вирішення. 
Попри те медіацію слід вважати цілеспря-
мованим втручанням. Однак, як медіатори 
можуть виступати і професіонали – офіцій-
ні медіатори (тобто особи, які мають сер-
тифікат на право займатися медіаторською 
діяльністю), і непрофесіонали (наприклад, 
менеджер, що вирішує конфлікт між спів-
робітниками організації, з одного боку, ви-
конує свої управлінські функції, а з іншого 
– виступає як спонтанний або неофіційний 
медіатор).
Медіація користується значною попу-

лярністю в США. Без медіаторів у сфері 
економіки, політики, бізнесу в цій країні не 
проходить жоден серйозний переговорний 
процес, а також випускаються журнали, що 
висвітлюють проблеми медіації («Щоквар-
тальний журнал з медіації»). Водночас, у 
США існує Національний інститут вирішен-
ня конфліктів, який займається розробкою 
нових методів медіації, а також діють при-
ватні і державні служби медіації [1, с. 46].
Медіація вважається змагальним підхо-

дом до вирішення конфліктів і спорів. Осно-
вна роль медіатора, як вказує Аніл Ксав’є, 
полягає в тому, щоб забезпечити взаємодію 
між сторонами, допомогти їм сконцентрува-
ти увагу на реальних аспектах спору і запро-
понувати варіанти вирішення проблеми, що 
задовольняють інтереси і потреби відповід-
них сторін, він діє як міст між сторонами, до-
помагаючи згладити нерівності, що вплива-
ють на рішення сторін. Важливо зазначити, 
що медіація не замінює отримання юридич-
ної консультації. Медіацію можна розгляда-
ти як процедуру, що забезпечує взаємодію 
з іншою стороною, а також таку, що просто 
організує думки особи з приводу конфлікту 
в потрібному напрямі і визначає його став-
лення до цього конфлікту [2, с. 363–378].
Історично склалося так, що медіація 

найчастіше застосовувалася раніше до ви-
рішення сімейних та трудових спорів. Сьо-
годні медіація використовується в безлічі 

сфер, оскільки стійкий, гнучкий і ефектив-
ний характер цієї процедури дозволяє ви-
користовувати її для вирішення широкого 
кола конфліктів: від конфліктів, пов’язаних 
з правами споживачів, до конфліктів у пу-
блічній сфері [3].
Медіація є добровільним, спеціальним, 

не примусовим, гнучким і, як правило, за-
мкнутим механізмом зниження рівня неви-
значеності та ризиків між сторонами спору і, 
по можливості, вирішення конфлікту.
На думку А. Джеремі, відмінною рисою 

процедури медіації як процедури вирішення 
спорів є її мета, яка полягає в досягненні до-
бровільного та узгодженого результату, а та-
кож відсутність повноважень у того, хто про-
водить процедуру медіації, на нав’язування 
сторонам будь-якого обов’язкового до ви-
конання рішення спору. В ідеалі процеду-
ра медіації є творчим і гнучким процесом, 
який дозволяє конфіденційність, пряма 
участь сторін спору в його вирішенні, а та-
кож контроль з їхнього боку, що підвищує 
ступінь самостійності сторін [4, с. 435].
Натомість Р. Рідлі-Дафф і А. Беннетт ви-

значають медіацію як процедуру, за допомо-
гою якої неупереджена третя сторона вирі-
шує, яким чином можна вирішити конфлікт. 
У процедурі медіації саме сторони спору, а не 
медіатори, визначають умови досягнутої уго-
ди. Медіація стосується скоріше майбутньої 
поведінки сторін спору, а не минулої [5, c. 4].
У наукових джерелах зустрічаємо ще й 

таку думку, що медіація є процедурою, в 
якій посередник, який не має повноважень 
органу судової влади, полегшує взаємодію 
між сторонами конфлікту з метою створен-
ня для сторін умов для вирішення ними 
конфлікту. Додатковими характеристиками 
медіації є конфіденційність і нейтралітет по-
середника. У той час, як судовий розгляд 
спору є формалізованим процесом, резуль-
тат якого має обов’язкову силу, медіація пе-
редбачає гнучкий підхід, у якому всі аспекти 
конфлікту можуть бути розглянуті незалеж-
но від їх правової значущості [3, с. 1].
Існує також такий підхід до розуміння 

самої концепції медіації, який передбачає, 
що медіація є способом надання сприяння 
при переговорах, який має на увазі втручан-
ня у вирішення спору третьої сторони, що 
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має обмежені або не владні повноваження 
щодо прийняття рішень.
Медіація, відповідно до такого підходу, 

має довгу історію неформального застосу-
вання в різних культурних контекстах і є 
професійною сферою діяльності сьогодні [6, 
с. 2]. Отже, згідно з цим підходом, до меді-
ації можна віднести і погоджувальні проце-
дури, в яких також бере участь посередник.
Проте, поширенішим сьогодні є підхід, 

згідно з яким медіація не є погоджуваль-
ною процедурою, процесом, у якому третя 
сторона консультує сторони спору з метою 
досягнення ними компромісу, який влашту-
вав би обидві сторони. Водночас, до медіації 
не відноситься арбітраж, який визначаєть-
ся як процес, у якому неупереджена третя 
сторона після вислуховування обох сторін 
спору приймає остаточне і, як правило, 
обов’язкове для виконання рішення [5, с. 4].
Основне припущення, що лежить в 

основі концепції медіації, полягає в тому, 
що спір є нормальним явищем і залишати 
без вирішення цю проблему є досить небез-
печно [7, с. 23].
Рішення про те, який саме вид альтерна-

тивного вирішення спорів слід використо-
вувати в кожному конкретному випадку, за-
лежить від виду спору, його стадії і від того, 
який саме потрібно вид рішення. На відмі-
ну від примирення і арбітражу, у процедурі 
медіації тягар розробки та згоди з прийнят-
ним результатом лежить на сторонах спору. 
Процедура медіації може використовувати-
ся на будь-якій стадії спору [5].

Ключовими елементами в мирних фор-
мах втручання третьої сторони у вирішення 
конфліктів, таких, як медіація, є характер і рі-
вень згоди, а також рівень примусу, необхід-
ного для того, щоб прийти до угоди [8, с. 7].
У ході процедури медіації медіатор бере 

на себе роль нейтральної третьої сторони, 
яка полегшує спілкування між сторонами 
спору і сприяє їм у досягненні взаємоприй-
нятного рішення.
Для того, щоб запобігти ескалації кон-

флікту і вирішити проблему, медіація спря-
мована на досягнення безпрограшного ре-
зультату для обох сторін, використовуючи 
підхід, при якому обидві сторони відчува-
ють, що до них відносяться так само, і вони 

отримують однакову кількість уваги, часу 
для виступів, підготовки тощо. Основним 
в цьому підході є те, що медіатор в рамках 
етичних меж є морально неупередженим, 
тобто медіатор зацікавлений в самій проце-
дурі медіації, але не має жодної зацікавле-
ності в її кінцевому результаті [9, с. 3].
У контексті нашого дослідження доціль-

но розглянути деякі формалізовані дефініції 
поняття «медіація».
На думку Христофа Бесемера, медіація 

– це метод вирішення конфліктів з посеред-
ництвом неупереджених третіх осіб, яких 
визнають усі сторони [10, с. 14].
Ще один вчений, A.A. Арутюнян, дослі-

джуючи медіацію в кримінальному проце-
сі, під цим поняттям визначає процедуру, 
в рамках якої незалежна і неупереджена 
третя особа – посередник (медіатор) – бере 
участь у вирішенні кримінально-правового 
конфлікту між особою, яка вчинила проти-
правне діяння, і особою, якій протиправним 
діянням було завдано шкоди, з метою при-
мирення сторін і знаходження взаємоприй-
нятного рішення з питань відшкодування 
шкоди, заподіяної протиправним діянням, 
а також з інших питань, які можуть виник-
нути при вирішенні кримінально-правового 
конфлікту, на основі добровільного воле-
виявлення сторін, і яка може спричинити 
юридичні наслідки для сторін кримінально-
правового конфлікту в рамках провадження 
у кримінальній справі [11].
Згідно з підходом Н.С. Шатіхіної медіа-

ція в кримінальному праві – це специфічний 
кримінально-правовий механізм врегулю-
вання конфлікту, що виник у суспільстві в 
результаті вчинення злочину, який реалізу-
ється у вигляді сукупності взаємоспрямова-
них юридично значущих дій учасників при 
активній посередницькій ролі державних 
органів [12].
Натомість С.І. Калашникова визначає 

медіацію як самостійний спосіб врегулюван-
ня правових спорів, що становить особли-
вим чином організовану процедуру перего-
ворів за участю нейтрального посередника 
(медіатора), який сприяє сторонам в обго-
воренні умов врегулювання правового спо-
ру і прийняття взаємовигідного рішення-
[13, с. 7].
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Ефективність медіації, як форми/засобу 
врегулювання конфліктів та спорів у різних 
проявах суспільного життя, сьогодні вже не 
викликає сумніву. Однак у той час, коли у 
Європі процес впровадження медіації роз-
почався ще на початку 80-х рр. минулого 
століття та успішно розвивається, в Украї-
ні можна говорити тільки про становлення 
цього явища. Підґрунтям такого відставання 
є низка чинників: по-перше, необізнаність 
сторін спору про існування можливості вирі-
шення спору без участі суду; по-друге, навіть 
якщо сторонам відомі такі способи, вони не 
мають упевненості в їх дієвості, ефективнос-
ті, перш за все в тому, що буде досягнуто і, 
головне, де-факто реалізований компроміс, 
що задовольняє інтереси обох сторін. Однак 
вирішальним чинником у гальмуванні роз-
витку медіації в Україні є відсутність адек-
ватного законодавчого регулювання – і при-
ватно-правових та приватно-процесуальних 
питань посередництва, і публічно-правової 
оцінки факту застосування примирних про-
цедур і публічно-правових наслідків угод, 
досягнутих як результат примирення. При 
цьому, хоча Україна перебуває лише на етапі 
формування вітчизняної моделі відновного 
правосуддя, варто зазначити, що ідея запро-
вадження інституту примирення (медіації) 
у вітчизняній системі права підтримується 
широким колом фахівців. Таке зацікавлення 
відповідає прагненню України до гармоні-
зації національного законодавства із законо-
давством Європейського Союзу, на теренах 
якого примирній процедурі приділено зна-
чної уваги [14, с. 269].
Отже, суттєвою допомогою при впрова-

дженні медіації в українське суспільство є 
досвід європейських країн, зокрема, таких, 
як Польща, Норвегія, Німеччина, Словач-
чина, Фінляндія, Австрія та Велика Бри-
танія. У Польщі медіатори, щоб отримати 
справи, повинні зареєструватися в суді та 
мати відповідну кваліфікацію. Оплата праці 
медіаторів здійснюється з державного бю-
джету.
У Чехії державна організація – Служба 

апробації та медіації – підпорядкована Мі-
ністерству юстиції. Ця служба має свою ви-
конавчу вертикаль, завдяки чому її послуги 
доступні в усіх регіонах країни. Медіацією 

можуть займатися ті, хто мають спеціальну 
підготовку в галузі права чи соціальних наук 
та пройшли спеціальний тренінг.
У Франції послуги медіації надають гро-

мадські організації, а медіатори мають бути 
акредитовані прокурором, після чого мо-
жуть підписати контракт з Міністерством 
юстиції Франції щодо надання послуг меді-
ації. Вони є безкоштовними для учасників 
процесу і оплачуються з державного бюдже-
ту.
В Австрії послуги медіації надають де-

партамент Міністерства юстиції та Асоціація 
пробації і соціальної роботи. Асоціація є не-
залежною приватною організацією, яка суб-
сидіюється Міністерством юстиції, має влас-
ну систему управління та контролю якості 
надання послуг. В Австрії медіатори пови-
нні мати професійну кваліфікацію в галузі 
права, соціальної роботи або психології та 
проходять обов’язкову підготовку з ведення 
програм медіації.

Висновки
Отже, підсумовуючи викладене вище, 

можемо констатувати, що головним пози-
тивним ефектом процесу медіації є те, що 
після її завершення сторони чітко знають, 
що результат, до якого вони прийшли, був 
вироблений ними безпосередньо. Не пови-
нно бути відчуття, що справа була розгля-
нута якимсь арбітром, як часто безпідставно 
уявляють медіатора, не повинно бути по-
чуття, що хтось із сторін отримав у резуль-
таті щось більше, ніж інший. Договір, який 
укладають сторони в результаті медіації, 
може розподілити права, обов’язки сторін, 
їх вигоду або які-небудь придбання абсо-
лютно по-іншому, ніж наказало б рішення 
суду, ґрунтуючись на нормах права. Дого-
вір повинен містити не вирішення спору 
по суті, через впровадження конкретних 
законів, як роблять це судді та юристи, а 
розподілити домовленості так, як хотілося б 
сторонам, і в цьому є головний сенс і мета 
будь-яких світових переговорів і медіатив-
них процесів.
Натомість, слід наголосити, що в Укра-

їні медіативний підхід вирішення спорів і 
досі сприймається як новаторський. Проте, 
зважаючи на зміцнену увагу та діяльність 
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науковців, органів державної влади та про-
фесійних громадських організацій щодо ви-
вчення та запровадження інституту медіації, 
є підстави сподіватися, що невдовзі він буде 
опанований.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню зарубіж-

ного досвіду правового забезпечення медіації та 
можливості його використання в Україні як 
одного зі способів альтернативного вирішення 
юридичних конфліктів (спорів), що виникають 
в суспільстві.

SUMMARY 
The article investigates foreign experience of 

legal support mediation and the possibility of its use 
in Ukraine as one way of alternative dispute legal 
confl icts (disputes) arising in society.
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Статья посвящена исследованию органи-
зационно-правовым вопросам участия Украи-
ны в международном рынке труда и правовом 
регулировании такого участия, ведь переход 
украинской экономики к рыночным отноше-
ниям, реформы в политической сфере, углубле-
ние процессов интеграции создали чрезвычай-
но благоприятные условия для полноправного 
участия нашего государства в международном 
рынке труда.
Ключові слова: міграція, трудова міграція, між-

народний ринок праці, адміністративно-правове ре-
гулювання, права людини – трудового мігранта.
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Постановка проблеми
Однією з характерних особливостей ци-

вілізованого процесу сьогодення є глобалі-
зація економічного і суспільного розвитку. 
Цей процес проходить настільки інтенсив-
но та суперечливо, що час від часу виника-
ють протистояння між глобалістами та ан-
тиглобалістами. Перші всіляко пропагують 
наслідки глобалізації для народів, інші чека-
ють погіршення становища людей, зокрема, 
в країнах середнього достатку та в країнах 
цивілізаційної периферії. Очевидно, пере-
більшення результатів глобалізації має міс-
це з обох сторін. Водночас, процеси глоба-
лізації сприяють розширенню існуючих та 
створенню нових ринків праці та формуван-
ня трудових міграційних потоків.

Аналіз дослідження даної проблеми
Питання регулювання трудової міграції 

розглядались такими вченими, як: А. Бабен-

ко, Н. Бортник, Ю. Бузницький, М. Доліш-
ній, С. Дорогунцов, А. Доценко, Я. Жупан-
ський, А. Загробський, Ф. Заставний, Е. Ліба-
нова, О. Малиновська, Н. Нижник,В. Новіка, 
С. Пирожков, О. Піскун, І. Прибиткова,-
М. Птуха, Ю. Римаренко, У. Садова, В. Сте-
шенко, С. Стеценко, Ю. Тодика, В. Тро-
щинського, О. Хомра, М. Шульга, П. Чалий, 
С. Чехович, О. Шамшура, В.Шаповал та ін.

Метою цієї статті є вивчення питань, 
пов’язаних з участю України у формуванні 
міжнародного ринку праці та необхідності 
створення дієвого механізму захисту прав 
українських трудових мігрантів.

Виклад основного матеріалу
Насамперед слід наголосити, що загаль-

на ситуація на українських ринках праці оці-
нюється мешканцями України вкрай нега-
тивно. Три чверті дорослих жителів країни 
впевнені, що знайти роботу, яка відповідає 
їхнім вимогам і кваліфікації та оплачується 
належним чином, в Україні вельми важко. 
Невизначеність ситуації на ринку праці в 
Україні та необхідність самостійного пошу-
ку нових джерел доходу для своїх сімей уві-
мкнула механізми самоорганізації. Одним із 
найефективніших способів виживання ста-
ла трудова міграція мешканців країни за її 
межі [1, c. 73-98].

У пошуках ресурсів для виживання грома-
дяни України обирають різні стратегії. На їхній 
вибір впливають різні чинники, серед яких сис-
тема цінностей набуває особливого значення. 
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Створення в суспільстві рівних можли-
востей для всіх громадян передбачає рів-
ність стартових умов разом із свободою ін-
дивідуального вибору життєвих стратегій. У 
суспільній свідомості народу України це без-
умовна цінність, її важливість усвідомлює 
переважна більшість. 
Трудова міграція поступово посідає все 

більш вагоме місце в системі пріоритетів 
українських громадян та стає для багатьох 
із них основним видом заняття, а не допо-
вненням до іншої роботи. 
Загалом трудова міграція сприятливо 

впливає на розвиток можливостей зайня-
тості для економічно активного населення 
регіону, по-перше, за рахунок виїзду части-
ни трудоактивного контингенту, по-друге, в 
результаті переходу до розряду економічно 
пасивного населення частини осіб, які на-
громадили необхідні для життєдіяльності 
кошти шляхом трудових міграцій, і, по-
третє, внаслідок створення нових робочих 
місць колишніми трудовими мігрантами, 
які заробили достатні для відкриття власної 
справи суми грошей. Крім того, наслідком 
тривалого перебування індивіда в країнах 
Західної та Центральної Європи стає засво-
єння ринкової свідомості, цінностей і норм 
цивілізованого суспільства.
На жаль, сучасні тенденції перебігу тру-

дових міграцій населення України i, зокре-
ма, молоді далекі від оптимальних. Основна 
маса трудових поїздок припадає на держа-
ви, що не набагато випереджають Україну за 
рівнем оплати праці та показниками якості 
життя працюючого населення. До того ж 
наші співгромадяни переважно займаються 
роботами, що мало сприяють підвищенню 
їхньої кваліфікації, набуттю навиків, потріб-
них для майбутньої продуктивної діяльності 
в Україні.
Не може не хвилювати той факт, що гро-

мадяни України цілком не захищені від сва-
вілля роботодавців і посередників. В умо-
вах, коли отримати роботу за кордоном на 
офіційній основі практично неможливо, шу-
качі пристойного заробітку часто виїжджа-
ють як туристи, вдаючись до допомоги посе-
редників, які, зазвичай, не мають дозволу на 
діяльність такого роду. Багатьом мігрантам 
при цьому загрожує небезпека опинитися в 

нелюдських умовах існування та праці. Ре-
альною є загроза потрапити в тенета тор-
говців людьми.
В умовах економічної кризи, яку пере-

живає Україна, чимало молодих людей, 
опинившись за кордоном, зіштовхуються зі 
спокусою спробувати залишитися на постій-
не проживання. 
Ситуація ускладнюється відсутністю вну-

трішніх законодавчих актів, що регулювали 
б від’їзд наших громадян. По суті, політика 
держави у сфері трудової міграції зводиться 
до зовнішньої її сторони – укладення між-
державних договорів про працевлаштуван-
ня, котрі, попри їхню значущість, не визна-
чають, які саме категорії громадян України 
можуть претендувати на робоче місце у рам-
ках визначених квот, яким чином бажаючі 
мають змогу отримати роботу за кордоном 
та які умови для цього необхідно виконати.
На сучасному етапі проблема вдоскона-

лення міграційної політики є надзвичайно 
гострою для України. При цьому в умовах 
низького рівня заробітної плати в держав-
ному секторі економіки та поширення без-
робіття саме підтримка зовнішніх трудових 
міграцій економічно активного населення, 
оптимізація їхніх потоків, підвищення рів-
ня захищеності українських працівників за 
кордоном має стати «ядром» політики дер-
жави у міграційній сфері та одним із осно-
вних напрямків державної соціальної по-
літики. Для України цілком прийнятна 
модель міграційної поведінки населення, 
що сформувалась у багатьох державах із 
низьким та середнім рівнем доходу на душу 
населення, зокрема у наших близьких сусі-
дів – Польщі та Туреччині. Певна частина 
молодих осіб, переважно чоловіків, протя-
гом кількох років працюють в економічно 
розвинутих країнах і повертаються назад, 
маючи певні заощадження та навики, що 
допомагають забезпечити їм та членам їхніх 
родин належний рівень життя.
Необхідне заохочення та спрощення 

процедури тимчасового виїзду наших гро-
мадян на роботу при одночасному посилен-
ні контролю за діяльністю організацій – вер-
бувальників вітчизняної робочої сили для 
роботи за кордоном. Важливим напрямом 
державної політики у сфері регулювання 
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трудових міграцій є розповсюдження ін-
формації (рекламно-інформаційні буклети, 
спеціальні телепередачі, цільові випуски га-
зет) щодо існуючої системи міждержавних 
угод про працевлаштування, законодавства 
України та країн-реципієнтів у сфері тру-
дової міграції та регулювання ринку праці 
загалом, а також можливості отримання до-
помоги з боку українських дипломатичних 
установ під час перебування за кордоном.
Ліцензування і контроль за діяльністю 

фірм-вербувальників, а також підвищен-
ня інформаційної обізнаності української 
молоді щодо умов праці та перебування в 
країнах-реципієнтах значною мірою запобі-
гатимуть загрозі нашим громадянам опини-
тися у безправному становищі за кордоном. 
Однак повною гарантією має стати система 
міждержавних договорів про взаємне пра-
цевлаштування громадян та їхній соціаль-
ний захист. 
Перспективні тенденції перебігу трудо-

вих міграцій населення України залежать 
від майбутньої ситуації на вітчизняному 
ринку праці та ефективності державної мі-
граційної політики. За оптимістичних тен-
денцій розвитку ринку праці та відповідної 
політики держави очікується збільшення 
інтенсивності трудових міграцій найближ-
чими роками. Власне їхня інтенсифікація 
і є необхідною умовою реалізації оптиміс-
тичного варіанту – частина мігрантів після 
повернення матиме змогу відкрити власну 
справу та створити нові робочі місця, інші 
перейдуть до категорії економічно неактив-
ного населення, крім того, постійний від’їзд 
значних трудоактивних контингентів при-
зведе до зниження загальної напруженості 
на ринку праці. Зменшення рівня зацікав-
леності українських громадян у трудових 
міграціях можливе тільки у віддаленій пер-
спективі при закріпленні сприятливих тен-
денцій демоекономічного розвитку.
Покращити ситуацію у сфері трудової 

міграції покликана Угода про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом. У рам-
ках цієї Угоди, як зазначалося нами у попе-
редніх підрозділах дослідження, передбача-
ється, що відповідно до законів, умов та про-
цедур, що застосовуються у державі-члені та 
в ЄС, ставлення до працівників, які є гро-

мадянами України та які законно працев-
лаштовані на території держави-члена, має 
бути вільним від будь-якої дискримінації на 
підставі громадянства стосовно умов праці, 
винагороди або звільнення порівняно з гро-
мадянами цієї держави-члена. 
Україна відповідно до законів, умов та 

процедур, що застосовуються на її території, 
повинна забезпечити ставлення, згадане у 
пункті 1 цієї статті, до працівників, які є гро-
мадянами держави-члена та на законних під-
ставах працевлаштовані на її території [2].
У Законі України «Про зовнішню трудо-

ву міграцію», який був розроблений та при-
йнятий на виконання вищевказаної Угоди 
зазначається, що державна політика у сфері 
зовнішньої трудової міграції здійснюється 
за такими напрямами:

1) здійснення ефективного державного 
регулювання зовнішньої трудової міграції;

2) забезпечення соціального та правово-
го захисту трудових мігрантів і членів їхніх 
сімей;

3) здійснення співробітництва з держав-
ними органами іноземних держав, міжна-
родними та громадськими об’єднаннями, 
заінтересованими у вирішенні питань зо-
внішньої трудової міграції;

4) здійснення заходів із запобігання не-
законній зовнішній трудовій міграції;

5) створення умов для повернення в 
Україну та реінтеграції в суспільство трудо-
вих мігрантів і членів їхніх сімей;

6) посилення інституційної спромож-
ності закордонних дипломатичних установ 
України щодо надання правової, інформа-
ційної та іншої допомоги трудовим мігран-
там і членам їхніх сімей на території держа-
ви перебування;

7) провадження науково-дослідної та 
інформаційно-роз’яснювальної діяльності у 
сфері зовнішньої трудової міграції;

8) удосконалення системи збирання та 
оброблення статистичної інформації про тру-
дових мігрантів і членів їхніх сімей, а також мо-
ніторингу стану зовнішньої трудової міграції;

9) сприяння задоволенню національно-
культурних, освітніх та мовних потреб тру-
дових мігрантів і членів їхніх сімей;

10) укладення міжнародних договорів 
з питань захисту прав трудових мігрантів і 
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членів їхніх сімей у державі перебування [3].
У законі про зовнішню трудову міграцію 

знайшли своє юридичне оформлення деякі 
питання, зокрема реінтеграції трудових мі-
грантів та створення сприятливих умов для 
інвестування тру довими мігрантами в укра-
їнську економіку.
Так, у законі зазначається, що держава 

сприяє реінтеграції в суспільство трудових 
мігрантів і членів їхніх сімей шляхом здій-
снення комплексу соціальних, правових, 
економічних та і нших заходів, передбаче-
них законодавством.
Відповідальним за реінтеграцію трудо-

вих мігрантів є центральний орган вико-
навчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує д ержавну політику у сфері праці та 
соціальної політики, зайнятості населення 
та трудової міграції.
Центральні та місцеві органи виконавчої 

влади у межах своїх повноважень сприяють 
реінтеграції трудових мігрантів, які вияви-
ли намір повернутися або повернулися в 
Україну.
Для надання трудовим мігрантам мож-

ливості ознайомитися до їх повернення з 
держави перебування з умовами повернен-
ня на запит заінтересованої особи надається 
інформація про:

1) можливості та умови працевлаштуван-
ня в Україні;

2) допомогу, що надається для економіч-
ної реінтеграції;

3) збереження прав, набутих за кордо-
ном у сфері соціального забезпечення;

4) загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування;

5) заходи, яких необхідно вжити для по-
легшення пошуку житла;

6) встановлення еквівалентності профе-
сійних кваліфікацій, отриманих за кордо-
ном, а також про будь-які іспити, які необ-
хідно скласти для забезпечення їх офіційно-
го визнання;

7) встановлення еквівалентності освітніх 
кваліфікацій для надання дітям трудових 
мігрантів можливості бути прийнятими до 
школи в той самий клас, який вони відвід-
ували в державі перебування [3].
Доволі позитивним моментом є те, що 

вказаний закон містить організаційно-пра-

вові засади здійснення трудової діяльності 
за кордоном.
Так, передбачається, що працевлашту-

вання трудового мігранта в державі перебу-
вання може здійснюватися:

1)  органами виконавчої влади відповід-
но до укладених міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України;

2) суб’єктом господарювання, що надає 
послуги з посередництва у працевлаштуван-
ні за кордоном на підставі ліцензії, виданої 
відповідно до закону;

3) трудовим мігрантом самостійно.
У разі працевлаштування органами ви-

конавчої влади відповідно до укладених між-
народних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, аб о 
суб’єктом господарювання, що надає послу-
ги з посередництва у працевлаштуванні за 
кордоном на підставі ліцензії, виданої відпо-
відно до закону, трудовому мігранту перед 
від’їздом до держави перебування сторо-
ною, що сприяє працевлаштуванню, вида-
ється проект трудового договору (контрак-
ту), завірений іноземним роботодавцем.
Проект трудового договору (конт-

ракту) викладається українською мовою та 
однією чи більше мовами, що використо-
вуються в державі перебування, і містить 
зобов’язання, які бере на себе іноземний ро-
ботодавець, зокрема щодо:

1) умов праці (у тому числі щодо забезпе-
чення безпечних та нешкідливих умов пра-
ці), оплати праці (у тому числі щодо розміру 
гарантованої заробітної плати), відрахувань 
із заробітної плати  ;

2) тривалості робочого часу і часу відпо-
чинку, строку дії трудового договору (конт-
ракту) та умов його розірвання;

3) надання соціальної та медичної допо-
моги, здійснення соціального страхування;

4) відшкодування шкоди, заподіяної 
здоров’ю внаслідок нещасного випадку на ви-
робництві або тимчасової непрацездатності;

5) репатріації трудового мігранта.
Центральні органи виконавчої влади у 

межах своїх повноважень здійснюють з дер-
жавами перебування обмін інформацією з 
питань зовнішньої трудової міграції, зокре-
ма про:
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню орга-

нізаційно-правових питань участі України у 
міжнародному ринку праці та правовому регу-
люванні такої участі, адже перехід української 
економіки до ринкових відносин, реформи в по-
літичній сфері, поглиблення процесів інтегра-
ції створили надзвичайно сприятливі умови 
для повноправної участі нашої держави в між-
народному ринку праці.

SUMMARY 
The article investigates the organizational 

and legal issues of Ukraine’s participation in the 
international labor market and the legal regulation 
of such participation, as Ukrainian economy 
transition to market relations, reforms in the political 
sphere, the deepening of integration processes have 
created extremely favorable conditions for the full 
participation of our country in the international 
labor market.

1) вимоги законодавства у сфері трудової 
міграції;

2) обсяг, напрями та динаміку трудової 
міграції громадян України;

3) стан ринку праці;
4) зразки документів, що видаються 

уповноваженими державними органами 
України чи іноземної держави та підтвер-
джують громадянство, посвідчують особу 
пред’явника, дають право на в’їзд або виїзд 
з держави і визнані Україною, а також до-
кументів, що надають право на здійснення 
трудової діяльності в державі перебування;

5) виявлені канали незаконної зовніш-
ньої трудової міграції та торгівлі людьми [3].

Висновки
Отже, підсумовуючи викладене вище, 

можемо стверджувати, що Україна бере ак-
тивну участь у формуванні міжнародного 
ринку праці. За різними оцінками, що по-
даються в пресі та експертами, сьогодні за 
кордоном працює від 1-го до 3-х млн. укра-
їнських громадян. Систематично збільшу-
ється чисельність громадян України, які ви-
їжджають на сезонні роботи або здійснюють 
короткострокові ділові поїздки за кордон. 
Загалом оцінюється, що процес трудової 
міграції охоплює від 5-ти до 7-ми млн. гро-
мадян України. Водночас, встановити точну 
кількість українців, які виїхали за кордон, 
практично неможливо, переважно з тієї при-
чини, що доволі значна кількість із них пере-
буває та працює за кордоном нелегально.
Соціально-економічні реформи, що від-

буваються в Україні обумовлюють транс-

формацію попередньої економічної систе-
ми. Поява низки нових ринкових відносин 
у сфері зайнятості зробили жорсткішими 
умови виходу працездатного населення на 
ринок праці і водночас обумовили виокрем-
лення людського капіталу як пріоритетного 
чинника економічного зростання, як об’єкта 
довгострокових інвестицій.
На нашу думку, прийняття Закону 

України «Про зовнішню трудову міграцію» 
сприятиме поліпшенню правового статусу 
українських трудових мігрантів та стану до-
тримання їхніх прав і свобод за кордоном, 
а також вирішенню низки нагальних орга-
нізаційно-правових питань, що стосуються 
участі України у міжнародному ринку праці.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÄÑÎ 
Ó ÑÔÅÐ² ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜ Ó 
ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÏÎÁÓÄÎÂÈ «ÑÅÐÂ²ÑÍÎ¯» ÄÅÐÆÀÂÈ

Статья посвящена исследованию вопросов, 
связанных с профилактикой правонарушений, 
которая осуществляется подразделениями 
государственной службы охраны Националь-
ной полиции, которая, будучи одной из самых 
организованных, экономически стабильных 
структурных единиц Национальной поли-
ции, утверждает себя надежным гарантом 
охраны имущества всех форм собственности, 
обеспечивает весомый вклад в дело борьбы с 
преступностью в целом, и профилактику ад-
министративных правонарушений в частно-
сти.
Ключові слова: профілактика правопорушень, 

охорона власності, поліція охорони, державна служ-
ба охорони, державні послуги, публічні послуги, сер-
вісна держава.
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Постановка проблеми
Адміністративна спроможність органів 

публічної адміністрації, відповідно до про-
екту Концепції реформування публічної 
адміністрації в Україні, зумовлюється по-
літикою самої держави, яка визнає права і 
свободи людини найвищою цінністю, що 
визначає зміст і спрямованість діяльності 
органів державної влади. Особливого зна-
чення у цьому контексті набуває кардиналь-
не реформування правоохоронної системи, 
у т. ч. МВС України зокрема.
На жаль, пріоритети сучасної діяльності 

Національної поліції (далі НП), як і право-
охоронних органів загалом, ще не відпо-
відають запитам і потребам демократичної 
держави, що, у свою чергу, спричиняється 

до традиційного (стереотипного) сприй-
няття цих органів як інституту держави з 
контролюючими та дозвільними функція-
ми, інструменту силового впливу на певні 
групи суспільства, котрі порушують закон. 
Побутує «вузьковідомче», «репресивне» ро-
зуміння завдань органів, покликаних здій-
снювати охорону права, що виступає ва-
гомим чинником значного відчуження їх 
від суспільства. Оскільки МВС України як 
суб’єкт адміністративного права займає осо-
бливе місце у перебігу формування сучасної 
соціальної, правової держави та створення й 
забезпечення гарантій прав людини і грома-
дянина, одним із найважливіших напрямів 
його владно-публічної діяльності загалом 
та окремих підрозділів, що є його органіч-
ною складовою, має стати забезпечення усіх 
необхідних умов для реалізації прав, свобод 
та законних інтересів громадян шляхом на-
дання якісних адміністративних послуг.
На жаль, у сучасній Україні механізми 

взаємодії органів державної влади з одер-
жувачами послуг є ще вкрай непродуктив-
ними, про що свідчать далекі від цивілізова-
них, довірчих відносини між громадянами 
та владними установами. З метою підви-
щення довіри населення до органів держав-
ної влади й управління необхідно, зокрема, 
кардинально змінити механізми надання 
послуг (зокрема й охоронних). Відтак, удо-
сконалення механізмів надання публічних 
послуг населенню стає надзвичайно важли-
вою, актуальною проблемою, яка потребує 
оптимального розв’язання. 
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Аналіз дослідження даної проблеми
Загальні теоретичні і практичні пи-

тання профілактики правопорушень, зо-
крема й адміністративних, нині в достат-
ній мірі висвітлені в юридичній літерату-
рі, зокрема, в наукових працях Г.А. Ава-
несова, В.Б. Авер’янова, О.Б. Андрєєвої, 
Д.М. Бахраха, В.Т. Білоуса, Ю.П. Битя-
ка, Ю.Д. Блувштейна, І.П. Голосніченка, 
Є.В. Додіна, Д.П. Калаянова, А.П. Клюш-
ниченка, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 
А.П. Коренєва, О.В.Кузьменко, Г.М. Минь-
ковського, О.І.Остапенка, В.М. Плішкіна, 
В.І. Ремньова, Ю.С. Шемшученка та інших 
вчених, які є представниками різних галу-
зей правової науки. Водночас, враховуючи 
складність цього напряму адміністративно-
правової науки, можна стверджувати, що 
широке коло відносин у цій сфері все ще за-
лишається на стадії осмислення і розробки. 
Повною мірою це стосується профілактики 
адміністративних правопорушень ДСО.

Метою цієї статті є характеристика осо-
бливостей професійної діяльності ДСО у 
сфері профілактики правопорушень, що 
обумовлені специфікою функціонування 
цього підрозділу як такого, що надає послу-
ги у сфері охорони різних форм власності на 
договірній основі.

Виклад основного матеріалу
У будь-якій сучасній державі, незалеж-

но від особливостей її державного устрою 
і рівня економічного розвитку, держава – 
основний постачальник послуг населенню, 
організаціям та усім гілкам влади. Державні 
установи, реалізуючи положення норматив-
но-правових актів, здійснюють ліцензуван-
ня значної кількості видів діяльності, забез-
печують соціальний захист населення і ви-
конують багато інших суспільно-необхідних 
функцій.
Водночас, слід зауважити, що інститут 

державних послуг, у тому розумінні, яке в 
нього вкладається сьогодні, тобто держави 
як менеджера щодо надання послуг гро-
мадянам з орієнтацією на їх інтереси, за-
позичений у розвинутих західних країнах. 
У багатьох країнах світу державні послуги 

– одна з основних форм відносин громадя-
нина, юридичної особи і влади, де держава 
розглядається як «постачальник послуг». 
Так, наприклад, у Франції функціону-

вання правосуддя, поліції і навіть в’язниць 
розуміється як специфічна діяльність з на-
дання державних послуг, оскільки метою 
адміністративного управління в цій державі 
є надання якісних послуг нації. Соціально-
економічні права (право на освіту, соціальне 
забезпечення) реалізуються шляхом надан-
ням іменованих у французькій літературі 
«позитивних послуг». Натомість, у юридич-
ній літературі США термін «послуга» тракту-
ється і як діяльність соціально-економічна, 
що задовольняє «реальні потреби суспіль-
ства (освіта, охорона здоров’я, господарські 
та соціальні послуги держави тощо), і діяль-
ність неекономічна (армія, поліція, судова 
система, громадські організації).
Процес побудови в Україні правової, со-

ціальної, демократичної держави зумовив 
потребу організації діяльності органів дер-
жавної влади уже на новій основі, а саме ви-
мог концепції сервісної держави. З огляду 
на це, у вітчизняний науковий обіг були вве-
дені нові категорії, з-поміж яких найчастіше 
вживаються: публічні послуги, державні 
послуги, адміністративні послуги, публічне 
адміністрування. У контексті нашого дослі-
дження слід зауважити, що проблема відпо-
відності застосування цих категорій в умо-
вах функціонування державного управління 
України була предметом наукового пошуку 
багатьох вчених, однак донині існує значна 
низка проблемних питань, що не знайшли 
однозначного трактування і залишаються 
дискусійними у спеціальній літературі.
Так, упродовж останніх років у публіка-

ціях з питань адміністративного права до-
сить часто порушується питання про форми 
державного управління [1]. У проведених 
дослідженнях обґрунтовується теза про 
те, що держава здійснює не лише владне, 
зобов’язуюче державне управління, але і 
позитивне державне управління шляхом 
надання громадянам різних державних по-
слуг. 
Зауважимо, що для вітчизняної доктри-

ни публічні (державні, соціальні) послуги 
– явище досить нове, тому незвичне осмис-
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лення їх поняття все ще перебуває у стадії 
формування. Причому спроби виокремити 
істотні ознаки такого роду послуг регулярно 
робляться вченими і у сфері приватного, і у 
сфері публічного права. При цьому автора-
ми виділяються різні ознаки публічних по-
слуг: 
− вони забезпечують діяльність загаль-

нозначущої спрямованості; 
− мають необмежене коло суб’єктів, які 

користуються ними; 
− здійснюються або органом державної 

влади, або іншим суб’єктом; 
− ґрунтуються і на публічній, і на при-

ватній власності [2].
Термін «публічні послуги» («public 

services») був запозичений з правового досві-
ду розвинених демократичних країн (США, 
Велика Британія, Канада, Голландія та ін.), 
де на початку 80-х pp. минулого століття 
відбулася суттєва зміна пріоритетів у дер-
жавній діяльності, а також у засадах і фор-
мі відносин між владою і громадянином [3, 
с. 116].
Цікаво, що у науковій літературі публіч-

ні послуги визначаються як «усі послуги, 
що надаються публічним сектором, а також 
приватним сектором під відповідальність 
публічної влади та за рахунок публічних 
коштів» [4, с. 30]. Однак, слід вказати, що 
досить часто при перекладі цього терміну 
українською, припускаються помилки пе-
рекладаючи його не як «публічні послуги», 
а як «державні послуги», однак термін «пу-
блічні послуги» має ширше значення, ніж 
термін «державні послуги». Це пояснюєть-
ся, насамперед, тим, що їх можуть надавати 
і державні, і недержавні (громадські) органі-
зації та установи.
Зокрема, Л.K. Терещенко вважає, що 

змішувати докупи ці два поняття неправиль-
но і помилково. На думку цього автора, тер-
мін «публічні послуги» набагато ширший, 
аніж термін «державні послуги», оскільки 
їх можуть надавати і державні, і недержавні 
структури, а також органи місцевого само-
врядування. Натомість суб’єктом надання 
державних послуг є виключно державний 
орган [5, с.17]. У свою чергу, A.B. Нестеров 
зазначає: коли стверджується, що державні 
послуги можуть надавати тільки державні 

органи влади, це передбачає, що держав-
на послуга є одним з різновидів державної 
функції, а отже є невіддільною властивістю 
органів державної влади. Функцією органу 
державної влади є функція, надана йому 
нормативно-правовим актом, а тому нею 
може бути наділений і інший суб’єкт [6, с. 
22].
На нашу думку, виправданим є відне-

сення до суб’єктів, що надають державні по-
слуги, не тільки державних органів, але й 
підвідомчих їм установ, з огляду на те, що 
свої функції та завдання останні викону-
ють під керівництвом органів державного 
управління, у підпорядкуванні яких вони 
знаходяться, мають тісні організаційні та 
майнові зв’язки з системою органів дер-
жавного управління. Саме у підвідомчих 
державним органам виконавчої влади уста-
новах громадяни і організації реалізують 
свої права, і, що є особливо важливим для 
споживачів державних послуг,  держава 
бере на себе субсидіарну відповідальність за 
зобов’язаннями підвідомчих їй установ. На-
томість віднесення до суб’єктів, що надають 
державні послуги інших організацій і орга-
нів місцевого самоврядування, не дозволяє 
в науковому плані застосовувати термін дер-
жавні послуги, оскільки за своїм правовим 
статусом ці суб’єкти не є державними, а це 
викликає вилучення з характеристики їх 
діяльності низки ознак, характерних саме 
для державних послуг. Отже, можна конста-
тувати факт колізії між законодавчим і док-
тринальним розумінням терміну «державна 
послуга».
Водночас, запровадження правового ін-

ституту «управлінські послуги» вперше було 
визначено одним із стратегічних напрямів 
реформування органів виконавчої влади 
Концепцією адміністративної реформи в 
Україні ще у 1998 р. І хоча в адміністратив-
ному праві західних країн він є достатньо 
розробленим та розвиненим, у вітчизняному 
адміністративному праві сьогодні, на жаль, 
залишається нерозробленим, доктринально 
необґрунтованим та законодавчо невизна-
ченим. Словом, лише окремих аспектів на-
дання адміністративних послуг стосувалися 
дослідження вітчизняних правознавців, зо-
крема, В. Авер’янова, Н. Гнидюк, І. Голосні-
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ченка, А. Кірмача, І. Коліушка, О. Кузьмен-
ко, Г. Писаренко, В. Тимощука та деяких 
інших вчених. 
Якщо каменем спотикання тут для адмі-

ністративістів-практиків (зокрема, І. Колі-
ушка, В. Маргуліса, О. Винникова, К. Ляпі-
ної) є економічне та правове підґрунтя плат-
ності та безоплатності державних послуг, 
нормативне визначення їх ціноутворення 
та подальший громадський контроль, то 
для В. Авер’янова, І. Голосніченка, О. Кузь-
менко, В. Паращука та інших адміністрати-
вістів-науковців, які досліджують реформа-
ційні перетворення в державі, важливим є 
наукове обґрунтування правової природи 
адміністративно-процедурної діяльності 
органів державного управління за звернен-
нями громадян: від розгляду «загальних» 
звернень до вирішення конкретних справ 
за зверненням, доктринальне визначення 
критеріїв класифікації адміністративних по-
слуг та правове регулювання самої процеду-
ри їх надання.
У зв’язку з цим важливого значення на-

бувають практичні питання, пов’язані з ре-
гулюванням надання різноманітних послуг. 
Нині держава здійснює регулювання вказа-
них послуг шляхом прийняття відповідних 
законодавчих та інших нормативно-право-
вих актів. Деякі послуги повноцінно існува-
ли і раніше, але мали обмежене застосуван-
ня, окремі – не надавалися взагалі, а тому 
стали новим, усе ще незвичним явищем у 
житті українського суспільства. Поступо-
вий перехід незалежної України до сучас-
ної ринкової економіки з багатоманітністю 
форм власності і господарювання викликав 
становлення та розвиток нових суспільних 
відносин, обумовлених наданням цих по-
слуг та необхідність ґрунтовного наукового 
дослідження організаційно-правових ас-
пектів, пов’язаних з їх здійсненням та виро-
бленням практичних рекомендації.
Суттєвим кроком уперед у спробі ре-

гулювання цього найпоширенішого виду 
адміністративних процедур можна вважа-
ти схвалення урядом Концепції розвитку 
системи надання адміністративних послуг 
органами виконавчої влади [89], завданням 
якої є визначення принципів та напрямів 
подальшого реформування діяльності орга-

нів виконавчої влади у сфері надання різно-
манітних адміністративних послуг.
Однією із суттєвих ознак адміністра-

тивних послуг (що надаються державними 
органами загалом, МВС України та його 
підрозділами зокрема), яка обов’язково по-
винна знайти своє чітке визначення у зако-
нодавстві, є необхідність і, відповідно, мож-
ливість отримання конкретної управлін-
ської послуги. Йдеться про обов’язок особи 
звернутися за цією послугою або право на 
отримання послуги. Так, чинне законодав-
ство передбачає обов’язок звернутися до 
уповноважених органів із клопотанням про 
укладення договору на охорону банківської 
установи, грошових цінностей тощо.
Наступною проблемою, яка потребує за-

конодавчого регулювання, є розробка стан-
дартів надання адміністративних послуг, які 
відповідно до Концепції розвитку системи 
надання адміністративних послуг органа-
ми виконавчої влади повинні встановлю-
ватися на основі критеріїв оцінки їх якості. 
Режим сприяння в отриманні населенням 
адміністративних послуг, незалежно від їх 
процедурного змісту та платності, повинен 
забезпечуватись органами ДСО через за-
провадження у власну діяльність принципів 
зручності, доступності та якості надання ад-
міністративних послуг.
Зручність послуг, у свою чергу, залежить 

від максимального урахування інтересів та 
потреб їх споживачів і визначається цілою 
низкою чинників. У першу чергу, йдеться 
про цілісність (результативність) послуги, 
тобто унеможливлення поділу адміністра-
тивної процедури на окремі послуги, які 
можуть надаватися в різному місці, у різний 
час і за окрему плату [7, с.446].
Зручності споживачів сприятиме і суттє-

ве спрощення самої процедури послуги че-
рез зменшення її стадій та обсягу докумен-
тообігу. Безперечним критерієм зручності є 
оперативність і своєчасність надання адміні-
стративних послуг. 
Надання можливості сплатити за послу-

ги безпосередньо в приміщенні адміністра-
тивного органу сприяють наданню адміні-
стративної послуги в установлений законом 
строк. Причому, оплаті має підлягати не 
якість послуги, що є прямим обов’язком 
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державних службовців щодо споживачів 
адміністративних послуг, як справедливо 
вважає В. Паращук, а саме швидкість, невід-
кладність, що потребує додаткових витрат 
(фізичних, інтелектуальних, інформаційних 
тощо) [8, с. 125-127].
Крім того, надання адміністративних 

послуг повинно бути доступним для усіх за-
цікавлених осіб. Цей критерій якості послуг 
полягає у безпосередній територіальній на-
ближеності адміністративного органу до 
споживачів послуг.
Безперечно, якість надання адміністра-

тивних послуг підрозділами ДСО залежить 
від готовності її працівників надати швидку, 
кваліфіковану та професійну допомогу, що 
повинно стати службовим обов’язком і роз-
цінюватись як показник ділової кваліфікації 
співробітників НП.

З огляду на викладене вище, можна заува-
жити, що правовий механізм захисту майна 
в сучасних умовах функціонування держави 
потребує розробки і реалізації додаткових 
заходів щодо захисту суб’єктивного права 
власності, що обумовлене значним обся-
гом вчинених майнових злочинів і в першу 
чергу, різного виду злочинних посягань на 
майно громадян і юридичних осіб [9]. Не 
очевидно, що захист майна - комплексна 
правова категорія, що вимагає формуван-
ня концептуальних основ здійснення дер-
жавної політики у сфері охорони і захисту 
суб’єктивного права власності і вирішення 
взаємопов’язаних складних завдань право-
вого, соціального і технічного характеру [10, 
с. 17].
На наш погляд, порядок надання зазна-

чених послуг може мати і договірну, і поза-
договірну форму. До того ж вони можуть на-
даватися не лише державними установами, 
але й приватними. Прикладом може служи-
ти надання договірних охоронних послуг і 
підрозділами ДСО і, власне, недержавними 
охоронними організаціями.
Договірний інститут охорони як право-

ва форма охорони громадського порядку 
є зобов’язаннями щодо забезпечення не-
доторканності майнових (право власності) 
і особистих немайнових (життя, здоров’я 
тощо) прав і законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб за допомогою запобігання 

протиправним посяганням на ці об’єкти 
на основі договору між виконавцем послуг 
(охороною) і замовником послуг.
При цьому така договірна форма право-

охоронної діяльності повною мірою відпо-
відає ознакам правового порядку надання 
публічної послуги.
По-перше, охоронні послуги забезпечу-

ють діяльність загальнозначущої спрямова-
ності – забезпечення недоторканності май-
нових і немайнових прав і законних інтер-
есів фізичних і юридичних осіб.
По-друге, мають необмежене коло 

суб’єктів, що користуються ними, – фізичні 
і юридичні особи, включаючи державні і му-
ніципальні організації і підприємства.
По-третє, здійснюються або органами 

державної і муніципальної влади (напр., 
ДСО), або іншими суб’єктами (недержавні 
охоронні організації).

По-четверте, охоронні послуги ґрунтують-
ся і на публічній, і на приватній власності [11].
По-п’яте, охоронні послуги реалізуються 

в договірній формі.
З цих позицій можна запропонувати де-

фініцію охоронної послуги як різновиду пу-
блічної діяльності у вигляді діяльності дер-
жавних та інших органів охорони, соціально 
корисний ефект якої полягає в забезпеченні 
недоторканності майнових (права власності 
й інших речових прав) і немайнових (пра-
ва на життя, здоров’я, право на інформацію 
тощо) прав і законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб за допомогою реалізації 
комплексу організаційно-правових, техніч-
них і фізичних заходів.

Отже, власне договірним інститутом про-
філактики правопорушень у частині захисту 
суб’єктивного права власності фізичних і юри-
дичних осіб є діяльність щодо забезпечен-
ня збереження і захисту матеріальних благ 
(майна), що належать власникам, шляхом за-
побігання протиправним посяганням на ці 
об’єкти у формі розкрадань майна. Ця пра-
воохоронна діяльність має економічну і юри-
дичну природу відшкодувального надання 
послуг, реалізується в правовій формі, тобто 
здійснюється на договірній основі, невід’ємна 
від виконавця, має матеріальний характер і 
характеризується певною мірою вірогідності 
настання протиправних посягань.
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Досліджуючи послугу як об’єкт договір-
них зобов’язань, деякі вчені зокрема зазна-
чають, що у сферу послуг входять тільки ті 
економічні відносини, коли громадяни для 
задоволення своїх потреб отримують осо-
бливу споживну вартість у вигляді діяль-
ності обслуговуючої організації [12]. Деякі 
автори також вважають, що для послуги як 
діяльності характерним є те, що результату 
передують дії, які не мають матеріального 
вираження. Тому при наданні послуг «про-
дається» не сам результат, а дії, що до нього 
призвели. Отже, відносини з надання по-
слуг характеризуються тим, що «матеріаль-
не благо, яке тут міститься може і не знайти 
свого матеріального втілення в конкретно-
му об’єкті. Це матеріальне благо міститься в 
самій діяльності учасника економічного обі-
гу» [13, с.17].
Правове регулювання економічних від-

носин з надання послуг досягається за допо-
могою різного роду зобов’язань, втілених у 
конкретну договірну форму. Застосування в 
цьому випадку договорів пояснюється тим, 
що йдеться про «гнучку правову форму, в 
яку можуть входити різні за характером сус-
пільні відносини» [14]. Основне призначен-
ня договору при цьому зводиться до регу-
лювання у рамках закону поведінки людей 
шляхом вказівки на межі їх можливої і на-
лежної поведінки, а також закріплення на-
слідків порушення відповідних вимог, що, у 
свою чергу, припускає законодавче оформ-
лення тих зобов’язань, що підлягають регу-
люванню шляхом встановлення спеціально-
го правового режиму для певної договірної 
моделі за умови, що укладений сторонами 
конкретний договір наділений властивими 
відповідній моделі ознаками [15, c. 60-65].

Висновки
Отже, головними засадами діяльності 

ДСО є надання широкого спектру охорон-
них послуг. Нині ДСО – єдина в державі 
структура, що надає озброєну охорону і 
має відповідні завдання, визначені права і 
повноваження її працівників, у т. ч. на здій-
снення владних функцій щодо правопоруш-
ників. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню питань, 

пов’язаних з профілактикою правопорушень, 
яка здійснюється підрозділами державної 
служби охорони Національної поліції, що, буду-
чи однією з найбільш організованих, економічно 
стабільних структурних одиниць Національ-
ної поліції, стверджує себе надійним гарантом 
охорони майна всіх форм власності, забезпечує 
вагомий внесок у справу боротьби зі злочинніс-
тю загалом та профілактику адміністратив-
них правопорушень зокрема.

SUMMARY 
The article investigates issues related to crime 

prevention exercised departments State Security 
Service of the National Police, that being one of the 
most organized, economically stable structural units 
of the National Police said a reliable guarantee 
of protection of property ownership, providing 
a signifi cant contribution to the fi ght crime in 
general, and prevention of administrative offenses 
in particular.
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В статье проведено обоснование примене-
ния муниципально-правовой ответственно-
сти к административным комиссиям при ис-
полнительных комитетах местных советов.

Ключові слова. Адміністративна комісія, місце-
ве самоврядування, юрисдикційна діяльність, муні-
ципально-правова відповідальність, дострокове при-
пинення повноважень.

 ØÓØÓËÊÎÂÀ Â³ðà Äìèòð³âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà 
òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðîöåñó Îäåñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ

Юридична відповідальність є важливим 
елементом правового регулювання суспіль-
них відносин. У правових науках її визначають 
найважливішим механізмом гарантії та забез-
печення прав і свобод суб’єктів правовідносин 
[1; 2]. У контексті досліджуваної проблематики 
спеціальної уваги потребують питання теоре-
тико-правових основ відповідальності органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування 
та, власне, колегіальних органів публічної вла-
ди, що обумовлено специфікою правового ре-
гулювання суспільних відносин у сфері юрис-
дикційної діяльності адміністративних комісій 
при виконавчих органах місцевих рад.
Відповідальність суб’єктів публічної вла-

ди зумовлена покликаністю забезпечити 
їхню діяльність в інтересах громадян і сус-
пільства в цілому. Саме ця обставина і ви-
значає мету нашої статті – з’ясування суті 
юридичних можливостей впливу місцевого 
самоврядування на колегіальний орган ад-
міністративної юрисдикції, як реагування на 
протиправну поведінку під час здійснення 
юрисдикційної діяльності.
Питання відповідальності органів та по-

садових осіб місцевого самоврядування, в 

контексті обсягу правовідносин спеціального 
виду відповідальності, який застосовується у 
правовідносинах місцевого самоврядування 
досліджувалося в дисертаційних та моно-
графічних роботах, а також наукових стат-
тях таких вітчизняних учених, як В.О. Ан-
тонечко, М.О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальцій, 
О.В. Батанов, Л.Л. Богачова, В.I. Борденюк, 
М.П. Воронов, I.В. Дробуш, Т.М. Іванова, 
В.М. Камп, А.А. Коваленко, М.I. Корнієнко, 
А.М. Колодій, В.В. Кравченко, П.М. Люб-
ченко, М.П. Орзіх, Б.А. Пережняк, В.Ф. По-
горілко, М.О. Пухтинський, П.А. Трачук, 
О.Ф. Фрицький, В.Л. Федоренко, В.П. Чурсін 
та інших вчених, однак недостатня сформо-
ваність вітчизняних наукових детермінацій 
муніципального права, як самостійної галузі 
права, породжує у правовій науці, особливо 
в науці адміністративного права, численні 
дискусії на предмет існування муніципально-
правової відповідальності, як самостійного 
виду юридичної відповідальності.
Потреба глибокого наукового узагаль-

нення досвіду застосування юридичної від-
повідальності за порушення законодавства 
під час здійснення юрисдикційної діяль-
ності у справах про адміністративні пра-
вопорушення, зокрема, адміністративних 
комісій та їх членів, є очевидною. Оскільки 
саме їх протиправні рішення, дії чи безді-
яльність стають підставою різноманітних 
порушень прав фізичних та юридичних 
осіб, при тому, що питання відповідальнос-
ті самих комісії чи їх членів законодавчо не 
визначено.
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Намагаючись розкрити правову ситуацію 
відповідальності адміністративних комісій за 
вчинення протиправних дій та прийняття 
протиправних рішень, спробуємо дати від-
повіді на те, чи можуть бути суб’єктами від-
повідальності адміністративні комісії при 
виконавчих органах місцевих рад? Чи існує 
в Україні механізм притягнення членів ад-
міністративних комісій до відповідальності 
у випадку порушення ними законів України 
під час здійснення юрисдикційної діяльнос-
ті? Яку відповідальність слід застосовувати 
до адміністративної комісії за вчинені ними 
протиправні діяння?
Загальноприйняті підходи до колегіаль-

них форм управління ґрунтуються на твер-
дженні, що колегіальність створює необхідні 
умови для всебічного, критичного і повного 
дослідження матеріалів справи і справедли-
вого її вирішення, підвищує авторитет ор-
ганів правосуддя і прийнятих ними рішень, 
вироків, ухвал і постанов [3, с.14]. Однак, у 
випадку прийняття колегіальним органом 
протиправного рішення чи допущення про-
типравних діянь виникають проблеми при-
тягнення до відповідальності його членів.
На думку В.О. Навроцького, колегіаль-

ний орган не може виступати як суб’єкт від-
повідальності [4, с.42]. Ми ж уважаємо, що 
можна говорити про відповідальність як 
окремих фізичних осіб, вчинені у складі ко-
легіального органу, так і колегіального орга-
ну в цілому.
Застосування заходів колективної юри-

дичної відповідальності в сучасній адміні-
стративній практиці України є справою до-
сить новою, вимагає всебічного осмислення, 
узагальнення судової практики, фундамен-
тальних теоретичних розробок.
У відповідності до статті 74 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» орга-
ни та посадові особи місцевого самоврядуван-
ня несуть відповідальність за свою діяльність 
перед територіальною громадою, державою, 
юридичними і фізичними особами [6].
У теорії муніципального права, об’єктом 

дослідження якої є система органів місцевого 
самоврядування, а досліджувані нами орга-
ни адміністративної юрисдикції відносяться 
саме до такої системи, традиційно розрізня-
ють конституційно-правову і майнову відпо-

відальність органів і посадових осіб самовря-
дування [5, с.179].
На нашу думку, стверджувати про існу-

вання муніципально-правової відповідаль-
ності, як самостійного виду юридичної відпо-
відальності, є достатньо підстав:
по-перше: муніципально-правова від-

повідальність хоча й відноситься до публіч-
но-владного примусу, однак не є примусом 
державним, оскільки її базисом є сукупність 
правових норм, що регулюють діяльність 
місцевого самоврядування, а з цієї причині 
цей примус не слід вважати державно-влад-
ним примусом;
по-друге: коло суб’єктів, на яке поширю-

ється цей вид відповідальності, – депутати 
місцевих рад, муніципальні утворення ( у 
тому числі виконавчі органи) та посадові осо-
би цих утворень;
по-третє: вид правової санкції – припи-

нення повноважень, перебуває за межами 
регулювання кримінального, адміністратив-
но-деліктного, трудового чи цивільного пра-
ва, тим більше права конституційного.
Метою такої відповідальність передусім 

є спонукання органів та посадових осіб міс-
цевого самоврядування до належного вико-
нання покладених на них функцій і повнова-
жень, прийняття законних рішень, а також 
забезпечення функціонування місцевого са-
моврядування в інтересах населення та сус-
пільства в цілому.
Муніципально-правова відповідальність, 

як і відповідальність конституційно-правова, 
полягає в застосуванні до органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування різних захо-
дів специфічного правового впливу зі сторо-
ни компетентних державних органів (як пра-
вило, без залучення суду). Саме по цій при-
чині муніципально-правову і ототожнюють її 
з відповідальністю конституційно-правовою.
Зазначимо, що юридична відповідаль-

ність колегіальних органів публічної влади є 
явищем досить поширеним і нормативно за-
кріпленим багатьма законодавчими актами.
Вищою формою такої відповідальності 

органів і посадових осіб є дострокове припи-
нення їх повноважень у встановленому зако-
ном порядку.
Так, інструмент дострокового припинен-

ня повноважень Верховної Ради України ви-
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значений статтею 90 Конституції України [6] 
як форма політичної відповідальності зако-
нодавчого органу.
Прийняття Верховною Радою України 

резолюції недовіри Кабінету Міністрів Укра-
їни та наступна відставка цього органу ви-
конавчої влади [137] також розглядається як 
форма конституційно-правової відповідаль-
ності колегіального органу [7, с.505].
Як форму політико-правової відповідаль-

ності перед територіальними громадами 
розглядають дострокове припинення повно-
важень місцевих рад [8] за Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
згідно із статтею 78 якого:

«повноваження ради можуть бути достро-
ково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з пору-
шенням Конституції України, законів Укра-
їни, прав і свобод громадян, ігноруючи при 
цьому вимоги компетентних органів про 
приведення рішень у відповідність із закона-
ми;

2) якщо сесії ради не проводяться без 
поважних причин у строки, встановлені за-
коном, або рада не вирішує питань, віднесе-
них до її відання» [9].
Суть дострокового припинення повнова-

жень полягає в тому, що цей засіб правового 
реагування проявляється у вилученні зі сфе-
ри політики та позбавленні права здійснюва-
ти владу.
Як форму правової відповідальності вико-

навчого комітету перед місцевою (сільською, 
селищною, міською) радою можна розгляда-
ти розпуск цього виконавчого органу місце-
вої ради [10]. Так, Народний депутат Укра-
їни VIII скликання О.Л. Сугоняко, з метою 
законодавчо закріпити розпуск виконавчого 
комітету як форму правової відповідальнос-
ті цього органу публічної влади перед тери-
торіальною громадою, ініціював реєстрацію 
проекту Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» (щодо порядку та підстав 
розпуску виконавчого комітету сільської, се-
лищної, міської, районної у місті ради)» [11], 
у пояснювальній записці до якого зазначив, 
що ціллю та завданням проекту Закону є 
введення в законодавство України право-
вої норми, згідно з якою кожен громадянин 

України, який вважає, що своїми діями та/
або бездіяльністю та/або рішенням вико-
навчий комітет порушує його права та інте-
реси, має право у судовому порядку заявити 
вимогу про розпуск виконавчого комітету, а 
сам розпуск Народний депутат вважає запо-
рукою відповідальності виконавчих коміте-
тів, стимулом для них належним чином ви-
конувати свої зобов’язання, та запобігання 
повторним проявам протиправних дій та/
або протиправної бездіяльності та/або про-
типравних рішень виконавчих комітетів [12]. 
Таким чином розпуск колегіального органу 
публічної влади пропонується визначити як 
відповідальність за порушення прав та інтер-
есів громадян України.
Широке застосування заходів колектив-

ної юридичної відповідальності має місце в 
сучасній електоральній практиці України. 
Неправомірність діяльності виборчих комі-
сій є достатньою підставою для притягнення 
таких суб’єктів до правової (конституційно-
правової) відповідальності – дострокового 
припинення повноважень виборчої комісії.
Аналізуючи даного роду санкції, О.О. Ку-

тафін зазначає, що дострокове припинення 
повноважень, як захід правової відповідаль-
ності, іноді є близьким до дисциплінарної 
відповідальності як за формою, так і за по-
рядком застосування [14, c.278].
Дострокове припинення повноважень 

колегіальних органів публічної влади, в на-
уковій літературі називають по-різному: по-
літична [15, с.22], конституційна [14, c.278], 
політико-правова [16, с.69], конституційно-
правова [17, с.9], муніципально-правова [18; 
19, с.136], але в будь-якому випадку вона є 
юридичною, оскільки здійснюється юридич-
ними механізмами та на підставі юридичних 
актів.
На думку Ю. Делія, особливість юридич-

ної відповідальності органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування полягає в тому, 
що вони несуть її на державному рівні, пе-
редбаченому нормами законодавчих актів, і 
на локальному рівні, визначеному нормами 
статутів територіальних громад і підзакон-
ними актами рад або їх виконавчих органів 
[20, с.30], хоча проведений нами аналіз міс-
цевих положень про адміністративні комісії 
не дав можливості виявити правові норми, 
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якими регулюється відповідальність адміні-
стративної комісії за порушення законодав-
ства. Однак відсутність таких норм у місце-
вих положеннях не виключає можливостей 
виконавчого комітету чи іншого органу ви-
конавчої влади місцевого самоврядування, 
який створив адміністративну комісію, засто-
сувати механізм припинення повноважень її 
складу, як засіб реагування на протиправні 
дії чи бездіяльність та примус до виконання 
обов’язків, визначених нормами права. Біль-
ше того, повноваження голови місцевого са-
моврядування (сільського, селищного, місь-
кого), які полягають у забезпеченні здійснен-
ня у межах наданих законом повноважень 
органів виконавчої влади на відповідній те-
риторії, додержання Конституції та законів 
України, виконання актів Президента Укра-
їни та відповідних органів виконавчої влади, 
вимагають вживати управлінські заходи для 
недопущення порушень у майбутньому.
На місцевому рівні забезпечення закон-

ності та правопорядку, охоронних прав, сво-
бод і законних інтересів громадян є пріори-
тетним для органів місцевого самоврядуван-
ня. Саме на місцевому рівні можна оператив-
ніше, порівняно з органами державної вла-
ди, вирішувати питання щодо забезпечення 
законності та правопорядку.
Забезпечення законності потребує спеці-

ально-юридичних гарантій законності. Одні-
єю з таких гарантій може виступити розпуск 
адміністративної комісії та затвердження її у 
новому складі.
На нашу думку, в місцевих положеннях 

про адміністративні комісії варто пропису-
вати таке реагування у пропонованій нами 
конструкції:

«За систематичне порушення адміністра-
тивною комісією законів України, які поля-
гають у прийнятті незаконних постанов про 
адміністративні правопорушення та інших 
протиправних діянь, які порушують права та 
свободи громадян, виконавчий комітет може 
розпустити адміністративну комісію та сфор-
мувати її у новому складі».
Норма права, яка регулюватиме цей пра-

вовий механізм, буде дієвим інструментом 
контролю виконавчого комітету за діяльніс-
тю адміністративної комісії, але за умови чіт-
кого нормативного врегулювання процедур 

припинення повноважень адміністративної 
комісії. Крім того, потребує опрацювання та 
частина правової сторони механізму припи-
нення повноважень адміністративної комісії, 
яка унеможливить загрозу його перетворен-
ня у дестабілізуючий фактор у роботі комісії, 
чи форму тиску на її членів, з метою прийнят-
тя комісією «потрібних» рішень. Також, слід 
врахувати національні доктринальні роз-
робки щодо відповідальності колективних 
суб’єктів в інших сферах (підприємництво, 
банківська діяльність тощо).
Не дивлячись на те, що нормативно-праві 

акти, якими регулюється порядок діяльності 
адміністративних комісій, безпосередньо не 
передбачають такої юридичної відповідаль-
ності адміністративних комісій, як розпуск 
чи припинення повноважень її членів, однак 
практична реалізація принципу законності 
як режиму громадсько-політичного життя, 
при якому забезпечується реальне дотри-
мання і виконання правових приписів усіма 
без винятку учасниками суспільних відно-
син, дозволяє органу, який уповноважений 
формувати склад адміністративної комісії, 
застосовувати муніципально-правові засоби 
реагування на порушення адміністративною 
комісією законів України, прав та свобод гро-
мадян.

Очевидно, що проблемою юрисдикційно-
го законодавства щодо відповідальності колек-
тивних суб’єктів адміністративної юрисдик-
цій є проблема визначення вини як одного з 
обов’язкових елементів складу правопорушен-
ня. Адже, як слушно зауважує Д.М. Лук’янець, 
конструкція вини, як психічного ставлення 
до скоєного, що виражається у формі умис-
лу чи необережності, передбачає тільки по-
ведінку особистості, і її не можна ме ханічно 
переносити на протиправну діяльність ко-
лективних суб’єктів [21, с.78].
Необхідно підкреслити, що ефективне 

забезпечення законності та правопорядку 
здійснюється, поряд з іншим, і заходами дис-
циплінарного впливу. Але тут виникає про-
блема, адже дисциплінарна відповідальність 
полягає в обов’язку працівника відповідати 
перед роботодавцем за дисциплінарний про-
ступок [22, с.431]. Однак члени адміністра-
тивних комісій формуються не на штатній 
основі, за винятком відповідального секре-
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таря та в окремих випадках голови та за-
ступника голови адміністративних комісій. 
Не будучи «працівниками», у звичному ро-
зумінні цього слова, не підпорядковуються в 
адміністративно-дисциплінарному порядку 
відповідному голові місцевого самоврядуван-
ня (сільському, селищному, міському). А го-
лова комісії, будучи формальним керівником 
структурного утворення, яким є адміністра-
тивна комісія, не наділений правом притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності, з 
огляду на приписи статті 1471 Кодексу зако-
нів про працю України, яка обумовлює, що 
дисциплінарні стягнення застосовуються ор-
ганом, якому надано право прийняття на ро-
боту (обрання, затвердження і призначення 
на посаду) даного працівника [23].
Таким чином, формування комісії не на 

штатній основі унеможливлює дисциплінар-
ні впливи на членів комісії, які не виконують, 
чи неналежно виконують свої обов’язки. За-
значена правова ситуація піддається критиці 
у правовій літературі ще з радянських часів 
[24, с.10; 25, с.9-10]. Отже принцип форму-
вання значної кількості членів адміністра-
тивних комісій на «громадських засадах» є 
негативним чинником у забезпеченні юрис-
дикційної дисципліни.
Заслуговують на увагу особливості відпо-

відальності голови адміністративної комісії 
як керівника органу адміністративної юрис-
дикції. Голова комісії наділений комплексом 
матеріальних та процесуальних повнова-
жень щодо організації і управління спіль-
ною роботою членів комісії, яка охоплена 
поняттям «юрисдикційна діяльність». Голо-
ва адміністративної комісії, виконуючи свої 
обов’язки, своїми діями може спричинити 
значно більшу шкоду, ніж ту, яку може спри-
чинити будь-який інший член комісії. Тому 
проблема відповідальності саме голови адмі-
ністративної комісії, як керівника юрисдик-
ційного органу, має не тільки теоретичне, а й 
практичне значення.
Певна «знаковість» відповідальності керів-

ника, стверджує Н.О. Армаш, проявляється у 
тому, що для категорії керівників характерна 
персональна відповідальність за реалізацію 
ввіреними їм органами державної політики та 
притаманних функцій. Отже, зазначає дослід-
ник, відбувається явище, при якому одна осо-

ба (керівник) має «подвійну» деліктоздатність: 
по-перше, несе відповідальність за діяльність 
ввіреного їй органу; по-друге, несе відпові-
дальність за особисті вчинки [26, с.94].
Така подвійна деліктоздатність дає під-

стави стверджувати, що голова адміністра-
тивної комісії може притягатись як до дис-
циплінарної відповідальності, оскільки, у 
більшості випадків, голови адміністративних 
комісій є штатними працівниками органів 
місцевого самоврядування, із застосуванням 
одного із переліку стягнень, що застосову-
ються до службовців місцевого самовряду-
вання, так і до муніципально-правової – у 
формі припинення повноважень голови ад-
міністративної комісії.
У локальних нормативно-правових ак-

тах, які регулюють діяльність адміністратив-
них комісій, можна зустріти норми якими пе-
редбачається інститут відповідальності. Так, 
пункт 2.4 Положення про адміністративну 
комісію при виконавчому комітеті Вінниць-
кої міської ради зазначає: «Голова адміністра-
тивної комісії, а під час його відсутності, за-
ступник голови:

- керує роботою комісії, несе відпові-
дальність за виконання покладених на комі-
сію завдань…» [27].
Аналогічні норми містяться у Положенні 

про адміністративну комісію при виконавчо-
му комітеті Калинівської міської ради [28]. 
Декларуючи відповідальність за неналежне 
виконання обов’язків суб’єкти локального 
нормотворення, при цьому не вказують – яку 
саме відповідальність може нести голова ад-
міністративної комісії. Таким чином, вид від-
повідальності слід визначати із складу проти-
правного вчинку за загальними правилами.
По наслідках дослідження інституту юри-

дичної відповідальності адміністративних 
комісій та їхніх членів можна класифікувати 
такі види відповідальності:

1. Відповідальність адміністративної ко-
місії та її членів перед виконавчим комітетом 
місцевої ради.

2. Відповідальність адміністративної ко-
місії та її членів перед фізичними та юридич-
ними особами.

3. Відповідальність членів адміністра-
тивних комісій за порушення у сфері публіч-
ної служби і трудової дисципліни.
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Таким чином, муніципально-правова від-
повідальність адміністративних комісій – це 
несприятливі наслідки, що настають у разі 
прийняття ними протиправних рішень, не-
здійснення або неналежне здійснення своїх 
юрисдикційних завдань і функцій та які за-
стосовуються в інтересах фізичних та юри-
дичних осіб та суспільства в цілому. Існуван-
ня юридичної відповідальності адміністра-
тивних комісій та її членів, у тому числі муні-
ципально-правової, є свого роду запорукою 
недопущення зловживання юрисдикційною 
владою, гарантом дотримання законності та 
реалізації прав і свобод людини й громадя-
нина.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проведено обґрунтування застосу-

вання муніципально-правової відповідальності 
до адміністративних комісій при виконавчих 
комітетах місцевих рад.

SUMMARY 
In this article there is a substantiation of the 

possibility and necessity of application of municipal 
legal liability to administrative commissions 
of the executive committees of local councils as 
instruments to ensure the law and order during 
the performance of jurisdictional activities by 
administrative commissions.

Separation of municipal legal liability of 
administrative commissions from other types of 
liability including constitutional and legal liability 
is conducted, its main features are provided, its aim 
and conditions of application are defi ned.

Scientifi c basis for premature termination 
of powers of the full administrative commission 
or its individual members as municipal legal 
sanctions for infringement of rights, freedoms 
and legitimate concerns of natural and legal 
persons during the performance of jurisdictional 
activities by administrative commissions on cases 
of administrative offences is accomplished. The 
entity authorized to apply municipal legal sanctions 
against administrative commission and its members 
is identifi ed.
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ÂÏËÈÂ «ßÊ²ÐÍÎÃÎ ÅÔÅÊÒÓ» ÍÀ 
ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎÃÎ 

ÏÅÐÅÊÎÍÀÍÍß ÑÓÄÄ²

«Якорный эффект» - это влияние предва-
рительной информации на конечные выво-
ды. Иногда полагание на «якоря» допустимо, 
поскольку они несут действительно ценную 
информацию о событии или вещи; проблема 
в том, что якоря, которые не несут никакой 
действительно ценной информации, также 
влияют на судопроизводство. Даже если судьи 
приходят к выводу о некорректности «якоря», 
они все равно пытаются подстроить свои 
оценки под него. Мы не можем говорить о 
ненадежности или необоснованность судебно-
го решения, но мы утверждаем, что процесс 
формирования внутреннего убеждения судьи 
чрезвычайно уязвим к воздействию внешних 
факторов, одним из которых является «якор-
ный эффект».

Ключові слова: якірний ефект, суддівське рішен-
ня, внутрішнє переконання, законність, обґрунто-
ваність. 

 ×ÅÐÍÎÂÑÜÊÈÉ Îëåêñ³é Êîñòÿíòèíîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, 
äîöåíò êàôåäðè ïðàâîñóääÿ ×åðí³âåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ì. Þ. Ôåäüêîâè÷à, çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè 

Постановка проблеми
Ст. 370 КПК України зобов‘язує суди 

виносити законні, обгрунтовані та вмоти-
вовані рішення, де під законністю розумі-
ється ухвалення рішення компетентним су-
дом згідно з нормами матеріального права 
з дотриманням вимог щодо кримінального 
провадження, передбачених КПК Украї-
ни, обґрунтованістю – ухвалення рішення 
судом на підставі об’єктивно з’ясованих 
обставин, які підтверджені доказами, до-
слідженими під час судового розгляду та 
оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК 

України, та вмотивованістю – наведення на-
лежних і достатніх мотивів та підстав його 
ухвалення. Ст. 65 КК України зобов‘язує 
суд призначати покарання у межах, уста-
новлених у санкції статті, що передбачає 
відповідальність за вчинений злочин; від-
повідно до положень Загальної частини 
КК України та з урахуванням ступеня тяж-
кості вчиненого злочину, особу винного та 
обставини, що пом’якшують та обтяжують 
покарання.
Проте, за результатами проведення на-

уково-практичного дослідження ми виявили 
значний вплив зовнішніх, когнітивних чин-
ників на формування внутрішнього переко-
нання судді, які цілком нівелюють вимоги 
ст.370 КПК України та 65 КК України та 
призводять до ухвалення необгрунтованих 
судових рішень. 

Ступінь наукової розробки проблеми
Дослідженню проблем формування вну-

трішнього переконання судді приділяли ува-
гу такі вчені, як Л. Казміренко, В. Коновало-
ва, М. Костицький, В. Кощинець, Й. Кудряв-
цев, В. Марчак, В. Нагаєв, В. Нор, О. Сітков-
ська, М. Строгович, В. Шепітько, В. Шибіко, 
І. Фойницький, К.Гусрі, Дж.Рахлінскі, Е. Ві-
стріч та інші.

Метою статті є дослідження впливу 
«якірного ефекту» на формування внутріш-
нього переконання судді у кримінальному 
провадженні. 
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Виклад основного матеріалу
За результатами проведення науково-прак-

тичного дослідження (далі – НПД), спрямовано-
го на вивчення впливу соціально-психологічних 
чинників на прийняття суддею рішення за ре-
зультатами розгляду кримінального проваджен-
ня, нашу увагу привернув вплив початкового 
знання на кінцеві оцінки, який вчені К. Гусрі 
(Chris Guthrie), Дж. Рахлінскі (Jeffrey J. Rachlinski) 
та Е. Вістріч (Andrew J. Wistrich) пропонують на-
зивати «якірним ефектом» [1, с. 778]. Інколи по-
кладання на «якорі» допустиме, оскільки вони 
несуть справді цінну інформацію про подію 
або річ; проблема в тому, що якорі, які не не-
суть жодної справді цінної інформації, також 
впливають на судочинство. Навіть якщо судді 
доходять висновку про некоректність «якоря», 
вони все одно намагаються підлаштувати свої 
оцінки під нього. 
Зокрема, у ході нашого дослідження на 

розгляд однієї групи респондентів ми нада-
ли ситуацію № 1 із дорожньо-транспортною 
пригодою, внаслідок якої заподіяно серед-
ньої тяжкості тілесні ушкодження громадян-
ці Козаченко, та попросили прийняти рі-
шення в частині задоволення відшкодування 
моральної шкоди, заявленої на суму 30 тис. 
грн. Друга група суддів розглядала ідентич-
ну ситуацію, але заявлений розмір моральної 
шкоди складав вже 60 тис. грн. 
У першому варіанті судді жіночої статі за-

довольняли позов у середньому на суму 6.250 
грн. (20,8% суми позову), судді-мужчини – 5 
тис. грн. (16%). У другому варіанті – судді-жін-
ки задовольняли позов у середньому на суму 
16,7 тис. грн. (27,8%), судді-мужчини – 26,7 
тис. грн. (44,5%). Тобто якір у формі заданої 
межі позовних вимог безпосередньо впливає 
на рішення суддів незалежно від статі.
Чітко «якірний ефект» проявився у суд-

дів-уродженців Західної України, де перша 
група присудила 6.143 грн. відшкодування 
моральної шкоди (20,3% від заявленої суми), 
друга група – 18.750 грн. (31,25%). Подаль-
ше вивчення отриманих результатів привело 
нас до думки про зв’язок «якірного ефекту» 
із закінченим ВНЗ юридичної спеціальності. 
Так, випускники Чернівецького національно-
го університету ім. Ю. Федьковича в першо-
му варіанті присуджували відшкодування на 
суму 6.250 грн. (20,8%), у другому – 21.667 грн. 

(36,1%), Львівської комерційної академії в 
першому варіанті – 5.000 грн. (16,7%). 
Респонденти з числа суддів районних су-

дів в першому варіанті задовольняли позов 
на суму 12.500 грн. (41,7%), у другому – 20.000 
грн. (33,3%). Проте для суддів судів апеляцій-
ної інстанції якір справив зворотній ефект: у 
першому варіанті – 15.000 грн. (50,0%), у дру-
гому – 10.000 грн. (16,7%). У даному випадку 
причиною «реверсу якоря» виступив стаж 
суддівської діяльності (у суддів апеляційної 
інстанції він, як правило, більший). 
Окрім того, подальший аналіз підтвердив 

наше припущення про зв‘язок «реверсу якоря» 
з тривалістю суддівського стажу та показав, що 
судді, призначені на посаду в радянський пері-
од (до 24 серпня 1991 р.) присуджували відшко-
дування у розмірі: в першому варіанті – 14.000 
грн. (46,7%), у другому – 10.000 грн. (16,7%); 
призначені на посаду в період з 24.08.1991 р. по 
19.07.1994 р. президентом Кравчуком Л. М.: у 
першому варіанті – 15.800 грн. (52,7%), у друго-
му варіанті – 10.000 грн. (16,7%). 
Починаючи з середини 1994 р., «реверс 

якоря» закінчився і «якірний ефект» почав ді-
яти класичним чином.
Зокрема, судді, призначені в період з 

19.07.1994 р. по 23.01.2005 року, признача-
ли 12.400 грн. (41,3%) відшкодування в пер-
шому варіанті та 40.000 грн. (66,7%) в друго-
му варіанті (різниця 17.600 грн.). У період з 
23.01.2005 р. по 25.02.2010 р. вплив «якірно-
го ефекту» дещо зменшився: у першому ва-
ріанті відшкодування дорівнювало 9.400 грн. 
(31,3%), у другому – 18.000 грн. (30%). У дано-
му періоді різниця складала лише 8.600 грн. 
Вік призначення на посаду судді взаємо-

діє з «якірним ефектом». Так, судді, призначе-
ні на посаду у віці до 30 років, присуджували 
відшкодування моральної шкоди у першому 
варіанті на суму 12.875 грн. (42,9%), у друго-
му – 15.000 грн. (25,0%); призначені на посаду 
у віці 30-34 рр. – 14.455 грн. (48,2%) у першо-
му варіанті та 26.667 грн. (44,5%) – у другому. 
Проте, для призначених на посаду судді у віці 
35-40 рр. починається «реверс якоря», і прису-
джені відшкодування виглядають наступним 
чином: 12.857 грн. (43,0%) у першому варіанті 
та 10.000 грн. (16,7%) – у другому. 
Отже, окрім стажу суддівської діяльності, 

«реверс якоря» безпосередньо взаємодіє з ві-
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ком людини, а враховуючи вік суддів – 35-40 
років, які показали «реверс якоря», можна 
сміливо висунути припущення про зв‘язок 
«реверсу якоря» з комуністичним типом сус-
пільства, в якому судді у віці 35-40 років всти-
гли пожити.
Дослідження виявило зв’язок попередньо-

го професійного досвіду з рівнем впливу «якір-
ного ефекту». Зокрема, судді-колишні про-
курори в першому варіанті призначали від-
шкодування на суму 13.125 грн. або (43,7%), у 
другому – 15.000 (25,0%). Тобто сума відшкоду-
вання в них відносно однакова (різниця – 1.875 
грн.), незважаючи на присутність у ситуації за-
даних «якорів» (30 тис. грн. та 60 тис. грн.). 
Аналогічна ситуація із суддями – колиш-

німи працівниками органів внутрішніх справ, 
хоча в даному випадку вмикається «реверс 
якоря». Дана категорія респондентів у першо-
му варіанті присуджувала 17.000 грн. (56,7%), 
у другому – 16 667 грн. (27,8%). Різниця від-
шкодувань складає лише 337 грн., і це най-
нижчий рівень з усіх категорій респондентів.
Тобто судді-колишні прокурори та пра-

цівники органів внутрішніх справ наймен-
ше піддаються впливу «якірного ефекту», що 
можна пояснити звичністю та типовістю для 
них даних ситуацій. 
Показник суддів – колишніх адвокатів 

складає 16.125 грн. (54,75%) та 20.000 грн. 
(33,3%) відповідно. 
Значний вплив «якірного ефекту» ми за-

фіксували серед суддів – колишніх працівни-
ків апаратів судів – 11.333 грн. (37,8%) та 40.000 

грн. (66,7%) відповідно. Високий показник 
суддів – колишніх працівників апаратів судів 
пояснюється тим, що помічники суддів, се-
кретарі та інші працівники апарату добре обі-
знані з судовим процесом та основними його 
принципами – діяти в межах пред‘явленого 
обвинувачення, апеляційної чи касаційної 
скарги, які, по суті, є «якорями», тому вони 
найменше змогли уникнути їх впливу. 

Висновки
Ми не можемо говорити про ненадійність 

чи необґрунтованість суддівського рішення, 
але ми стверджуємо, що процес формування 
внутрішнього переконання судді надзвичайно 
вразливий до впливу зовнішніх факторів, од-
ним з яких є «якірний ефект» – переважання по-
чаткового знання над кінцевими висновками. 
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АНОТАЦІЯ 
«Якірний ефект» - це вплив попередньої ін-

формації на кінцеві висновки. Інколи покладан-
ня на «якорі» допустиме, оскільки вони несуть 
справді цінну інформацію про подію або річ; 
проблема в тому, що якорі, які не несуть жодної 
справді цінної інформації, також впливають на 
судочинство. Навіть якщо судді доходять висно-
вку про некоректність «якоря», вони все одно на-
магаються підлаштувати свої оцінки під нього. 
Ми не можемо говорити про ненадійність чи 
необґрунтованість суддівського рішення, але ми 
стверджуємо, що процес формування внутріш-
нього переконання судді надзвичайно вразливий 
до впливу зовнішніх факторів, одним з яких є 
«якірний ефект».

SUMMARY 
“Anchoring effect” – is the impact of preliminary 

information on fi nal conclusions. Sometimes reliance 
on “anchor” is permissible because they bear   really 
valuable information about an avent or a thing; the 
problem is that the anchors that do not bear any truly 
valuable information also infl uence the proceedings. 
Even if the judge concludes that “anchor” is incorrect, 
they are still trying to adjust their estimates to such 
“anchors”. We can not talk about  unreliability or 
unjustifi ability of judicial decisions, but we argue 
that the formation of judge internal belief is extremely 
vulnerable to external factors, one of which is the 
“anchoring effect”.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÍÈÌÀÍÈß 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ Â ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÌ 

ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ 
1804-1834 ÃÎÄÎÂ

Автор здійснює аналіз формування осно-
вних напрямів науки кримінального права в 
Імператорському Харківскому університеті 
впродовж 1804-1834 років. Досліджується 
склад викладачів кримінально-правових дис-
циплін в цьому навчальному закладі у зазна-
чений період. Крім цього, аналізується склад 
викладачів та процес викладання дисциплін, 
пов’язаних з кримінальним правом. На цій 
підставі автор визначає вплив першого етапу 
розвитку науки кримінального права в Імпе-
раторському Харківському університеті на 
формування основних напрямів розуміння 
кримінального права у зазначеному універси-
теті впродовж 1804-1834 років.

 У дослідженні визначаються передумови 
формування наукових знань у галузі кримі-
нального права викладачів Імператорського 
Харківского універсітету на першому етапі 
розвитку науки кримінального права періоду 
1804-1834 років. Визначаються особливос-
ті формування напрямів розуміння кримі-
нального права. Автор окремо звертається 
до аналізу особливостей формування основних 
напрямів науки кримінального права в Імпе-
раторському Харківському університеті на 
першому етапі розвитку (1804-1834 роки).
У процесі дослідження автор дійшов висно-

вку, що кожен із сформованих упродовж 1804-
1834 років напрямів розроблявся на наступ-
них етапах розвитку кримінально-правової 
науки в Харківському університеті. Усі такі 
напрями відповідали вузькому та широкому 
підходам у розумінні права взагалі. Залежно 
від вузького розуміння права основні напря-

Ключевые слова: уголовное право, наука, направ-
ления, понимание права, университет.
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ми в кримінальному праві у представників 
цієї науки в Харківському університеті періоду 
1804-1834 років можна визначити як юри-
дичний позитивізм та історичний напрям. 
Виходячи із широкого підходу до розуміння 
права, кримінально-правова наука в Харків-
ському університеті періоду 1804-1834 років 
була представлена лише одним напрямом – 
природньо-правовим.
Для досягнення зазначених результатів 

автор поставив наступні завдання: визначи-
ти загальні підходи формування й становлен-
ня кримінального права у діяльності універси-
тету (впродовж 1804-1834 років); визначити 
передумови формування наукових знань в га-
лузі кримінального права викладачів Імпера-
торського Харківского університету в період 
1804-1834 років; визначити основні напрями 
розуміння кримінального права у зазначеному 
університеті впродовж 1804-1834 років.

Анализируя «состояние» науки уголов-
ного права в отделении нравственных и по-
литических наук Императорского Харьков-
ского университета периода 1804-1834 гг., 
особое внимание следует уделять содержа-
нию направлений правопонимания в этой 
науке. В литературе этот вопрос рассма-
тривается, как правило, с позиции опре-
деления причин, повлиявших на форми-
рование таких направлений. В частности, 
формируются названия научных направле-
ний и определяет их представителей в за-
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висимости от содержания и особенностей 
формирования правопонимания вообще и 
понимания уголовного права в частности, 
указываются учителя представителей уго-
ловно-правовой науки в Харьковском уни-
верситете и/или ученых, в духе воззрений 
которых такие представители формирова-
ли свои уголовно-правовые учения.
В то же время в опубликованных пра-

вовых исследованиях имеются некоторые 
неточности и противоречия. Например, 
непонятно почему, говоря об ученых, как 
принадлежащих к историко-догматическо-
му направлению, они в то же время при-
знаются представителями историко-срав-
нительного направления. Как результат, 
дальнейшего исследования требуют ре-
зультаты научной работы представителей 
уголовно-правовой науки в Харьковском 
университете периода 1804-1834 гг. Такое 
исследование осуществляется в зависимо-
сти от следующих основных моментов.

1. На протяжении 1804-1834 гг. пред-
ставители уголовно-правовой науки в Им-
ператорском Харьковском университете 
старались отстаивать в своих исследова-
ниях и на занятиях собственный взгляд 
понимания уголовного права, его соци-
альной сущности и назначения, функций, 
«компонентов», связей с правопримени-
тельной практикой и т.д. или, по крайней 
мере, представить основные позиции по 
этим вопросам, опубликованные другими 
исследователями. Сложно сказать, пре-
бывали ли такие взгляды в неком «состоя-
нии конкуренции» в указанный период, но 
бесспорным остается одно – единственно 
правильного и обоснованного подхода (на 
концептуальном уровне) на понимание уго-
ловного права представителям этой науки 
в Харьковском университете выработать не 
удалось. Вряд ли можно говорить и о том, 
что такие ученые преследовали цель согла-
совать свои взгляды с позициями их пред-
шественников в науке уголовного права в 
Харьковском университете или выработать 
единственно правильный подход к пони-
манию уголовного права, его назначения, 
функций и пр.

2. В период 1804-1834 гг. в Харьковском 
университете сформировалось несколько 

основных направлений понимания уголов-
ного права, каждое из которых повлияло 
на последующее развитие уголовно-право-
вой науки в этом учебном заведении. При-
чем каждое из сформированных на протя-
жении 1804-1834 гг. направлений разраба-
тывалось в последующие этапы развития 
уголовно-правовой науки в Харьковском 
университете.
Все указанные направления соответ-

ствовали узкому и широкому подходам в 
понимании права вообще.
В зависимости от узкого понимания 

права основные направления в уголов-
ном праве у представителей этой науки в 
Харьковском университете периода 1804-
1834 гг. можно определить как:
а) юридический позитивизм, представлен-

ный Н.Т. Спасским и А.К. Бабичевым, ко-
торые в своих трудах ориентировались на 
наработки профессора Московского уни-
верситета Н.Н. Сандунова. Его содержание 
выражает также встречающееся в литера-
туре понятие «практическое направление 
(течение)» в уголовном праве;
б) историческое направление, разрабаты-

ваемое И.Ф. Тимковским, Г.П. Успенским 
и К.Ф. Михайловским на основе подходов 
А.Я. Поленова и С.Е. Десницкого, пред-
ставлявшими соответственно Академию 
наук в Петербурге и Московский универси-
тет, а также И.Н. Даниловичем, проводив-
шим уголовно-правовые исследования в со-
ответствии с концепциями немецкого кри-
миналиста Эдуарда Генке. Употребляемое 
в литературе (Г.С. Фельдштейн) для харак-
теристики подходов понимания уголовно-
го права понятие «историко-догматическое 
направление» (его последователями назы-
ваются И.Ф. Тимковский, Г.П. Успенский и 
К.Ф. Михайловский) и понятие «историко-
философское направление» (представлен-
ное И.Н. Даниловичем, которого иногда 
также называют сторонником историко-
сравнительного направления) соответству-
ют содержанию (его части) исторического 
направления или исторической школы в 
уголовном праве.
Исходя из широкого подхода к пони-

манию права, уголовно-правовая наука в 
Харьковском университете периода 1804-
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1834 гг. была представлена лишь одним 
направлением – естественно-правовым. Его 
содержание было отражено во взглядах 
В.Ф. Титарева и К.П. Пауловича.

3. Понимание уголовного права форми-
ровалось в указанных представителей уго-
ловно-правовой науки в Харьковском уни-
верситете на основе:
а) их обучения под непосредственным 

руководством российских ученых, получив-
ших образование в западноевропейских 
учебных заведениях (например, И.Ф. Тим-
ковский, обучаясь в Московском универси-
тете, овладевал юридическими науками у 
выпускника университета Глазго и ученика 
Джона Миллара – С.Е. Десницкого);
б) взглядов российских ученых, обучав-

шихся и/или работавших в западноевро-
пейских учебных заведениях и препода-
вавших впоследствии в российских учеб-
ных заведениях (так, именно понимание 
уголовного права, выработанное выпуск-
ником университетов Страсбурга и Геттин-
гена А.Я. Поленовым, стало основой после-
дующих исследований И.Ф. Тимковского, 
Г.П. Успенского и К.П. Михайловского);

в) подходов западноевропейских ученых, 
которые никогда не работали в российских 
учебных заведениях (например, учения не-
мецкого криминалиста Эдуарда Генке стали 
основой для понимания И.Н. Даниловичем 
уголовного права в историческом направ-
лении, а подходы сторонников естественного 
права в Западной Европе повлияли на фор-
мирование идей В.Ф. Титарева и К.П. Пау-
ловича);
г) взглядов российских ученых, кото-

рые никогда не обучались в зарубежных 
учебных заведениях юридическим наукам 
(таким ученым был профессор Московского 
университета Н.Н. Сандунов, последовате-
лями идей которого были Н.Т. Спасский 
и А.К. Бабичев; причем Н.Т. Спасский за-
нимался под непосредственным руковод-
ством Н.Н. Сандунова в Московском уни-
верситете).

4. Формирование собственного пони-
мания уголовного права у представителей 
этой науки в Харьковском университете 
в указанный период оказало прямое вли-
яние на основание научной школы, суще-

ственными признаками которого (основа-
ния) следует считать по крайней мере:
а) получение юридического образо-

вания и изучение отдельных дисциплин, 
связанных с уголовным правом, с учетом 
раскрытых в п. 3 выводов; причем такое 
образование оказалось способным сформи-
ровать в указанных ученых в процессе об-
учения собственное понимание как права 
вообще, так и уголовного права в частности 
в узком или широком смыслах (см. п. 2);
б) осуществление уголовно-правовых 

исследований в зависимости от узкого и 
широкого понимания права, представлен-
ного соответственно в направлении юри-
дического позитивизма, историческом и 
естественно-правовом направлениях;
в) преемственность научных взглядов в 

указанных направлениях у представителей 
уголовно-правовой науки в Харьковском 
университете на протяжении 1804-1834 гг. 
(например, достоверно известно, что после-
дователем И.Ф. Тимковского на кафедре 
прав гражданского и уголовного судопро-
изводства в Российской империи Харьков-
ского университета стал Г.П. Успенский, 
развивавший историческое направление в 
понимании уголовного права; в то же вре-
мя учеником И.Н. Даниловича, восприняв-
шим его историческое понимание уголов-
ного права, был Г.С. Гордеенко).

5. Для иллюстрации особенностей 
формирования и развития указанных на-
правлений понимания уголовного права в 
Харьковском университете на первом эта-
пе (1804-1834) их следует сравнить с на-
правлениями, которые также формирова-
лись и развивались представителями этой 
науки в Университете Святого Владимира 
и в Новороссийском университете на пер-
вых этапах их становления (в первые деся-
тилетия).
Сравнение это касается формирования 

и развития направлений правопонимания 
только в этих университетах прежде всего 
потому, что все они с момента их откры-
тия и до начала ХХ в. определяли состоя-
ние науки уголовного права на украинских 
землях, входивших в состав Российской им-
перии, имели статус императорских и само-
стоятельные кафедры, на которых препо-



84Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2016

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

давались уголовно-правовые дисциплины. 
Это поможет не только конкретизировать 
особенности направлений, которыми была 
представлена наука уголовного права в 
университетах Харькова, Киева и Одессы 
на начальных этапах своего развития, но 
и проследить взаимосвязь трудившихся в 
этих учебных заведениях представителей 
уголовно-правовой науки.
Основание в Киеве в 1834 г. Импера-

торского Университета Святого Владимира 
обусловило объединение научных усилий 
нескольких поколений его работников и 
последующих выпускников с целью прове-
дения исследований в области уголовного 
права. Причем основы уголовно-правовой 
науки в этом новообразованном учебном 
заведении, также как и в первые годы ра-
боты Харьковского университета, опреде-
ляли представители иных отраслей право-
ведения (в Киеве это были И.Н. Данило-
вич, С.О. Богородский, В.Г. Демченко, 
П.Д. Колосовский), вынужденные строить 
свои подходы на господствовавшем в пер-
вой четверти XIX в. историческом пони-
мании уголовного права (в меньшей мере 
это относится к факультативному значению 
сравнительно-правового метода, который 
указанные ученые использовали в своих 
трудах и на занятиях со студентами). Ни-
кто из них не был специалистом в области 
уголовного права, но все они в определен-
ной мере повлияли на становление и раз-
витие этой науки в Университете Святого 
Владимира. Прежде чем занять должность 
ординарного профессора кафедры законов 
полицейских и уголовных в этом учебном 
заведении в 1835 г. и стать первым деканом 
его юридического факультета, И.Н. Дани-
лович на протяжении 1825-1830 гг. зани-
мал должность ординарного профессора 
кафедры прав гражданского и уголовного 
судопроизводства в Российской империи и 
декана отделения нравственных и полити-
ческих наук в Харьковском университете. 
В этот период И.Н. Данилович оказал вли-
яние на формирование уголовно-правовых 
взглядов Г.С. Гордеенко, начавшего препо-
давательскую деятельность в Харьковском 
университете с 1834-1835 учебного года и 
также придерживавшегося подходов Эду-

арда Генке. Однако, говоря об особенно-
стях правопонимания Г.С. Гордеенко, в 
литературе (Г.С. Фельдштейн) его назы-
вают не только последователем историко-
философского направления в изучении уго-
ловного права, унаследовавшим от своего 
учителя руководящие принципы Эдуарда 
Генке, но и сторонником «психологическо-
го обоснования уголовного права», строяв-
шего свои взгляды «… на психологии пре-
ступника и … на почве опытов уголовного 
законодательства» [1].
Этого же мнения относительно пре-

емственности взглядов Г.С. Гордеенко от 
И.Н. Даниловича придерживаются совре-
менные авторы. Так, А.И. Чучаев, дубли-
руя мнение Г.С. Фельдштейна, указывает 
на то, что Г.С. Гордеенко был «учеником 
И.Н. Даниловича, для которого уголовное 
право не было основным занятием ни в на-
уке, ни в педагогике, читавшего курс уго-
ловного права, основываясь главным об-
разом на воззрениях Эд. Генке»1. В то же 
время заслуживает внимания вывод А.И. 
Чучаева о доминировании в трудах Г.С. 
Гордеенко догматического учения, в то 
время как историческому методу познания, 
или историзму, в уголовном праве ученый 
отводит второстепенное значение[2; 3].-
А.В. Наумов называет Г.С. Гордеенко сто-
ронником «разрешения практических уго-
ловно-политических задач», фактически 
связывая с этим определенные характери-
стики юридического позитивизма [4].

Не оспаривая общей характеристики и 
первоочередного значения в трудах Г.С. Гор-
деенко психологического направления 
(Г.С. Фельдштейн), догматического учения 
(А.И. Чучаев), юридического позитивизма 
(А.В. Наумов) и пр. и их преобладания над 
историческим направлением в понимании 
уголовного права (поскольку эта тема тре-
бует самостоятельного исследования, зна-

1 А.И. Чучаев пишет: «Г.С. Гордеенков выступает 
активным сторонником воззрений своего учи-
теля. Его докторская диссертация в основном 
основывается на комбинировании философских 
начал и исторического опыта уголовной политики, 
стремящейся «по особенностям исторического мо-
мента и местным условиям осуществить идеал пра-
ва» (Эд. Генке)» [3].
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чительно выходящего за пределы настоя-
щей работы), отмечу следующие важные 
моменты, которые имеют значение для 
иллюстрации смены направлений понима-
ния уголовного права в Харьковском уни-
верситете с началом научной и преподава-
тельской деятельности Г.С. Гордеенко.
Во-первых, И.Н. Данилович оказал 

влияние лишь на исторический подход по-
нимания Г.С. Гордеенко уголовного права, 
который со временем отошел на второй 
план и поступился иным направлениям 
(психологическому, догматическому и т.д.) 
в этой науке. Его влияние на формирова-
ние иных направлений понимания уго-
ловного права у Г.С. Гордеенко не имело 
определяющего характера. Поэтому важно 
предположить, что развитие таких «иных 
направлений» проходило у Г.С. Гордеенко 
под влиянием других ученых.
Во-вторых, научная и преподаватель-

ская деятельность Г.С. Гордеенко в Харь-
ковском университете ознаменовала начало 
очередного этапа в развитии науки уголов-
ного права в этом учебном заведении. Этот 
этап характеризуется, в первую очередь, 
отказом от главенствующего значения ис-
тоического направления в понимании уго-
ловного права и выходом на первый план 
направления психологического.
В-третьих, перейдя на службу в Универ-

ситет Святого Владимира в Киеве, И.Н. Да-
нилович «перенес» доминирующее значе-
ние исторического направления в понима-
нии уголовного права на его преподавание 
в этом учебном заведении как самостоя-
тельной дисциплины. Такой же доминиру-
ющий характер исторического направле-
ния сохранялся в трудах последователей 
И.Н. Даниловича на кафедре законов уго-
ловных и законов благочиния Университе-
та Святого Владимира: С.О. Богородского, 
В.Г. Демченко и П.Д. Колосовского. Такое 
положение в развитии уголовного права 
как науки и учебной дисциплины сохраня-
лось в Университете Святого Владимира до 
1864 г., когда должность приват-доцента 
на кафедре уголовного права и уголовного 
судоустройства и судопроизводства занял 
А.Ф. Кистяковский – представитель есте-
ственно-правового и социологического на-

правлений в понимании уголовного права. 
Иными словами, в то время как наука уго-
ловного права в Харьковском университете 
уже претерпевала изменение направлений 
своего понимания, «отодвигая» на второй 
план направление историческое и отдавая 
предпочтение психологическому направ-
лению, в Университете Святого Владимира 
ученые-криминалисты продолжали при-
держиваться доминирующего характера 
исторического направления в уголовном 
праве (уже не столь актуального в 1840-х 
годах по сравнению с иными направления-
ми понимания уголовного права).
Преподавание курса уголовного пра-

ва на юридическом факультете Импера-
торского Новороссийского университета 
осуществлялось с 1867-1868 учебного года 
выпускником Московского университета, 
преподавателем и директором бывшего 
Ришельевского лицея в Одессе, коллеж-
ским советником А.М. Богдановским (сна-
чала, как исполняющим должность экс-
траординарного профессора, а впослед-
ствии – экстраординарным и ординарным 
профессором). С этого времени и на про-
тяжении последующих почти пятнадцати 
лет А.М. Богдановский был единственным 
преподавателем уголовно-правовых дис-
циплин в этом университете. С 1880 г. их 
преподавание было поручено доценту по 
кафедре уголовного права и уголовного су-
доустройства и судопроизводства В.Н. Па-
лаузову, который слушал лекции А.М. Бог-
дановского по уголовному праву во время 
своей учебы сначала в Ришельевском ли-
цее (1866-1868), а после его окончания – 
на юридическом факультете Новороссий-
ского университета (1868-1872). Как при-
верженец исторического направления в 
правопонимании, А.М. Богдановский ис-
следовал, в первую очередь, «допетров-
ский» период развития отдельных инсти-
тутов уголовного права, «когда в нем еще 
не тронуты чуждыми влияниями нацио-
нальные начала», обосновывая предполо-
жение, «что преемственность в развитии 
уголовно-правовых идей нашего права со-
впадает с историческим процессом их хода 
у других народов» [5].
Таким образом, отличия (в концеп-
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туальном смысле) между становлением и 
развитием науки уголовного права в импе-
раторских университетах Харькова, Киева 
и Одессы на первых этапах существования 
каждого из них заключаются, прежде все-
го, в разнообразии существовавших в этих 
учебных заведениях направлений пони-
мания уголовного права. Так, если в Уни-
верситете Святого Владимира и в Ново-
российском университете в первые деся-
тилетия их работы это лишь историческое 
направление, то в Харьковском универси-
тете на начальном этапе его становления 
таких направлений было несколько: 1) на-
правление юридического позитивизма и 
историческое направление, существовав-
шие в пределах узкого понимания права, 
и 2) естественно-правовое направление, 
представлявшее широкое понимание пра-
ва.
На начальных этапах становления и 

развития науки уголовного права в уни-
верситетах Харькова, Киева и Одессы ее 
представители в Харьковском и Ново-
российском университетах, в отличие от 
преподавателей уголовного права в Уни-
верситете Святого Владимира, не отправ-
лялись на стажировку (в командировки) 
с научной целью в западноевропейские 
университеты (речь идет об ординарном 
профессоре кафедры законов уголовных 
и законов благочиния С.О. Богородском, 
который, еще будучи воспитанником Вто-
рого отделения Собственной Его Импе-
раторского Величества Канцелярии, для 
завершения своего образования обучался 
юридическим наукам в Берлинском уни-
верситете по указанию М.М. Сперанско-
го). Таковым нельзя считать К.П. Пауло-
вича, поскольку он получил юридическое 
образование в западноевропейских учеб-
ных заведениях, после чего был пригла-

АННОТАЦИЯ 
Автор анализирует формирование и ос-

новные направления науки уголовного права 
в Императорском Харьковском университете 
на протяжении 1804-1834 годов. Исследуется 
состав преподавателей уголовно-правовых дис-
циплин в этом учебном заведении в указанный 
период. Кроме этого, анализируется состав 
преподавателей и процесс преподавания дис-
циплин, связанных с уголовным правом. На 
этом основании автор определяет влияние 
первого этапа развития науки уголовного пра-
ва в Императорском Харьковском универси-
тете на формирование основных направлений 
понимания уголовного права в этом универси-
тете на протяжении 1804-1834 годов.
В исследовании определяются условия 

формирования научных знаний в области 
уголовного права преподавателей Император-
ского Харьковского университета на первом 
этапе развития науки уголовного права пери-
оду 1804-1834 годов. Определяются особенно-
сти формирования направлений понимания 
уголовного права. Автор отдельно обращается 
к анализу особенностей формирования основ-
ных направлений науки уголовного права в 
Императорском Харьковском университете 
на первом этапе его развития (1804-1834 
годы).

В процессе исследования автор пришел к вы-
воду, что каждое из сформированных на про-
тяжении 1804-1834 годов направлений разра-
батывалось в последующие этапы развития уго-
ловно-правовой науки в Харьковском универси-
тете. Все такие направления соответствовали 
узкому и широкому подходам в понимании права 
вообще. В зависимости от узкого понимания 
права основные направления в уголовном пра-
ве у представителей этой науки в Харьковском 
университете периода 1804-1834 годов мож-
но определить как юридический позитивизм и 
историческое направление. Исходя из широкого 
подхода к пониманию права, уголовно-право-
вая наука в Харьковском университете периода 
1804-1834 годов была представлена лишь одним 
направлением – естественно-правовым.
Для получения указанных результатов ав-

тор поставил следующие задания: определить 
общие подходы формирования и становления 
уголовного права в деятельности университе-
та (на протяжении 1804-1834 годов); опреде-
лить условия формирования научных знаний 
в области уголовного права преподавателей 
Императорского Харьковского университета 
в период 1804-1834 годов; определить основ-
ные направления понимания уголовного пра-
ва в указанном университет на протяжении 
1804-1834 годов.
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шен для преподавательской деятельности 
в Харьковский университет и не направ-
лялся руководством последнего за грани-
цу для «совершенствования в знаниях».
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SUMMARY 
The author analyzes the formation of the main 

areas of criminal law science at the Kharkov Imperial 
University during 1804-1834. The teachers of 
criminal law discipline in this educational establishment 
at indicated period are studied. In addition, the author 
analyzes teachers and teaching subjects related to 
criminal law. For this reason the author defi nes the 
impact of the fi rst phase of development the science of 
criminal law at the at the Kharkov Imperial University 
to the forming of the main directions of understanding 
the criminal law in that University during 1804-1834.

The study defi ned prerequisites for the formation 
of teacher’s scientifi c knowledges of Kharkiv Imperial 
University at the fi rst stage of developing the science of 
criminal law during the period of 1804-1834 years. 
Features of formation the directions of understanding 
the criminal law are defi ned. The author refers to the 
analysis of characteristics of forming the basic directions 
in criminal law science at the Imperial Kharkov 
Imperial University at the fi rst phase of development 
(1804-1834).

During the research the author concluded 
that each of formed directions during the 1804-
1834 was developed for the next stages of the 
criminal law science in Kharkov University. All 
these directions answered the narrow and broad 
approach of understanding the law in general. 
Depending on the narrow legal understanding key 
directions in criminal law at the Kharkov University 
in 1804-1834 can be described as legal positivism 
and historical trend. Based on the broad approach 
of understanding the law, criminal law science at 
Kharkov University in 1804-1834 was introduced 
only one direction – natural and legal.

To achieve these results the author has set the 
following tasks: to defi ne general approaches of 
formation and development the criminal law in 
the activities of the University (for 1804-1834); to 
determine the prerequisites for the formation scientifi c 
knowledges in the fi eld of criminal law by teachers of 
the Kharkov Imperial University during 1804-1834; 
to determine the main directions of understanding the 
criminal law at that University for 1804-1834.
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ÔÓÍÊÖ²¯ ÍÎÐÌ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В статье анализируются функции норм 
уголовного права с точки зрения направлений 
их воздействия на регулируемые обществен-
ные отношения. Рассматривается сущность 
функций. Исследуются вопрос функций норм 
уголовного права в ракурсе механизма уголовно-
правового регулирования. Констатируется, 
что уголовно-правовые нормы никакой регу-
лятивной функции не выполняют, поскольку 
регулирование являются не функцией права, 
а методом осуществления всех уголовно-право-
вых функций.
Ключові слова: норма кримінального права, 

обов’язок не вчиняти кримінально-протиправне ді-
яння, запобіжна функція, відновлювальна функція, 
механізм реалізації кримінальної відповідальності, 
кримінально-правові відносини.

 ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂ ²ãîð ²âàíîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò 
êàôåäðè ãàëóçåâèõ þðèäè÷íèõ íàóê Êðåìåí÷óöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Ìèõàéëà Îñòðîãðàäñüêîãî 

ÓÄÊ 343.2.01 (477)

Постановка проблеми
У функціях норм кримінального права 

відображаються, перш за все, їхня соціаль-
на цінність та призначення як регулятора 
суспільних відносин. Визначення функцій 
права в цілому та кримінального права зо-
крема є однією з найбільш обговорюваних 
проблем, що можна визнати цілком обґрун-
тованим. Це пояснюється тим, що у вирі-
шенні питань, пов’язаних із з’ясуванням 
кількості та назв виконуваних тією чи ін-
шою галуззю права функцій, єдності думок 
серед вчених не спостерігається. Не допо-
магає їх розв’язанню і радянське минуле, 
тому ми продовжуємо стверджувати, що 
кримінальне право виконує виховну функ-
цію. 

Так, К. Кульчар до функцій права відно-
сить: підтримання правопорядку та безпеки 
суспільства (охоронна функція), посередни-
цтво в урегулюванні інтеракцій громадян 
і організацій, їх відносин з державою, впо-
рядкування конфліктів (регулятивна функ-
ція); сприяння вирішенню завдань форму-
вання, планування, керування розвитком 
суспільних відносин; інтегративна функція 
права; виховна функція права [1, с. 152]. 
При цьому угорський вчений вказує на те, 
що останні три характерні для країн із со-
ціалістичним устроєм суспільного життя в 
країні. 
Закордонні ж вчені право розглядають 

як нейтральний механізм, що забезпечує 
баланс між інтересами. Різним історичним 
етапам притаманний різний зміст функцій 
права. Так, на думку Р. Паунда, для ранніх 
періодів історії права характерним є збе-
реження миру й існуючого порядку (status 
guo), для пізніших – створення умов для 
максимальної свободи підприємництва тим, 
хто має відповідні фінансові ресурси для 
зайняття такою діяльністю. Використання 
права для вираження соціальної згоди ви-
знається порівняно новим явищем. Сьо-
годні ж право вважається найважливішим 
засобом соціального контролю. Реалізація 
соціальних функцій права, як вказує Р. Па-
унд, єднає та згуртовує суспільство, інтегрує 
його [2, p. 33–42].
Т. Парсонс серед функцій права, у тому 

числі й кримінального, називає скорочення 
кількості проявів можливих конфліктів, на-
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лагодження механізму суспільних контак-
тів, інтерналізація індивідами єдиних для 
суспільства цінностей та норм, стабілізація 
та розвиток соціальної системи [3, р. 58]. 
Останнє Т. Парсонс розглядає як мету інте-
гративної функції права. 
Н. Луман вважав, що, з одного боку, пра-

во спрямовується на забезпечення очіку-
вань, оскільки у неконтрольованому світі іс-
нує бажання хоча б бути впевненим у тому, 
з якими очікуваннями можна зіштовхнути-
ся в праві... З іншого боку, навпаки, йдеться 
про гарантію певних ефектів, тобто перед-
бачається зміна реальних імовірностей по-
ведінки через правовий механізм санкціону-
вання. Ці дві функції, на думку німецького 
вченого, не виключають одна одну. Право-
ва норма безпосередньо слугує для їхнього 
комбінування... Виконання функцій орієн-
товане на передбачення можливих варіан-
тів вирішення конфліктів: право спрямову-
ється до забезпечення очікувань («стабіліза-
ція очікувань»), з одного боку; моделюються 
варіанти поведінки завдяки використанню 
правового механізму санкціонування, з ін-
шого («керування поведінкою») [4, р. 74].
Виходячи з висловленого, можна конста-

тувати, що слід відмовитися від радянського 
погляду на функції права в цілому та кри-
мінального права зокрема. При визначенні 
функції права слід виходити з цивілізацій-
ного підходу, за яким право має керувати 
поведінкою індивідів у соціумі, встановлю-
ючи варіанти дозволеної та забороненої по-
ведінки задля досягнення суспільної згоди. 
Такий підхід необхідний для визначення 
шляхів удосконалення теорії функцій норм 
кримінального права: моделювання юри-
дичних норм не на вирішення конкретних 
конфліктів, а на запобігання їхній появі че-
рез генералізацію та стабілізацію очікувань. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій

Проблема функцій норм кримінального 
права не позбавлена уваги з боку науков-
ців. Так, її розробкою та пошуком шляхів 
розв’язання в різні часи займалися такі вче-
ні, як Д. І. Анісімов, М. І. Байтін, В. К. Ду-
юнов, І. Е. Звечаровський, М. І. Ковальов, 
С. В. Максимов, В. В. Мальцев, Р. І. Михє-

єв, А. В. Наумов, П. П. Осипов, А. С. Оця-
ця, А. А. Піонтковський, В. С. Прохоров, 
Б. Т. Разгільдієв, В. Г. Смирнов, В. Я. Тацій, 
П. А. Фефелов, В. Д. Филимонов, В. В. Ша-
блистий та інші. Проте загальний градус 
дискусій не знизився, а навпаки, проблема 
функцій норм кримінального права продо-
вжує викликати жвавий інтерес серед уче-
них-криміналістів, розширюючи коло об-
говорюваних питань та збільшуючи широту 
дискусійного поля.

Формування мети статті
Наукова стаття присвячена вироблен-

ню модельних напрямів впливу норм кри-
мінального права на суспільні відносини, 
що ними регулюються, та поведінку їхніх 
суб’єктів, що забезпечує виконання завдань 
закону України про кримінальну відпові-
дальність (далі – ЗУпКВ).

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Питання функцій норм кримінального 
права тісно пов’язано з розумінням не тіль-
ки предмета правового регулювання, за-
вдань ЗУпКВ, але й механізму кримінально-
правового регулювання в цілому. У цьому 
зв’язку А. Фердросс зазначає, що право – це 
не просто порядок, а порядок, «який щонай-
менше гарантує безпеку та закономірність». 
Вчений, крім іншого, вказує на феномен 
«зворотного впливу» позитивного права, 
яке хоча й «залежить» від певних соціальних 
факторів, є рушійною силою, що впливає на 
життєдіяльність суспільства. Правопорядок 
будь-якого суспільства, його конституція у 
своєму змісті відображають співвідношен-
ня соціальних класів і груп, але в той же 
час вони стабілізують, спрямовують існую-
чі суспільні відносини, підтримують status 
quo, допомагають знайти найвідповідніші 
засоби для досягнення загальносоціальної 
мети. Однак автор вважає, що у сучасну ди-
намічну епоху «абсолютна стабілізація» сус-
пільних відносин неможлива та небажана. 
Виходячи з цього, право, разом з функцією 
соціальної «консервації», «охоронництва», 
має виконувати і функцію прогресу. У цьо-
му значенні право має дивитися в минуле, 
щоб сприяти розвитку нового на міцному 
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соціальному фундаменті, й одночасно загля-
дати в майбутнє, щоб указати шлях еволюції 
суспільства [5, p. 290–293].
Право, у тому числі й кримінальне, має 

регулювати ті відносини, в яких зацікавле-
ні людина та суспільство. Чи можна сказати, 
що соціум і його індивіди зацікавлені в регу-
люванні відносин, що виникають у зв’язку 
з вчиненням кримінального правопорушен-
ня? О. І. Бойцов з цього приводу зазначає, 
що кримінальна активність індивідів у со-
ціумі, яка називаються в теорії «соціальною 
патологією» [6, с. 9], становлячи відхилення 
від норми, не підлягає нормуванню. Із цьо-
го погляду кримінально-протиправні діян-
ня не можуть бути предметом криміналь-
но-правового регулювання (як, наприклад, 
інфекційні захворювання не можуть бути 
предметом зведення санітарно-гігієнічних 
правил). Встановлення цих правил під-
порядковано організації таких інтеракцій 
між людьми, що мають або усунути (зводи-
ти до мінімуму) можливість появи інфекції, 
або сприяти видужанню хворих. Бажають 
того чи ні прихильники концепції «пред-
мет – злочин», але ототожнення суспільно 
небезпечного діяння з суспільними відно-
синами неминуче призводить до висновку, 
що кримінальне право містить норми, що 
встановлюють правила здійснення такого 
роду діянь [7, с. 17–18]. Кримінальне право 
призначено не для створення сприятливих 
умов для розвитку кримінальної активнос-
ті громадян, а для максимально можливого 
зменшення її проявів. З цією метою при-
ймаються норми, якими встановлюється 
обов’язок не вчиняти певні діяння, що в ній 
зафіксовані (описані). Будь-яка галузь права 
покликана регулювати суспільні відносини, 
що складають предмет її правового регулю-
вання.
Регулювання (від лат. regulo, англ. 

regulatіon – улаштовую, упорядковую) – це 
дія за значенням регулювати. Регулювати 
– впорядковувати що-небудь, керувати чи-
мось, підкоряючи його відповідним прави-
лам, певній системі; домагатися нормальної 
роботи механізму, машини, установи тощо, 
забезпечуючи злагоджену взаємодію складо-
вих частин, деталей [8, с. 1207]. Упорядко-
вувати – доводити до ладу що-небудь, роби-

ти належний порядок у чомусь [8, с. 1511]. 
Кримінально-правове регулювання є впо-
рядкуванням суспільних відносин і поведін-
ки їх суб’єктів, що додає їм обумовлені нор-
мою кримінального права параметри.

У разі, якщо з’ясується, що поведінка 
суб’єктів суспільних відносин не відповідає 
стану, що запрограмований нормою кримі-
нального права, відхилилася від нього, під-
ключається механізм реалізації кримінально-
правової відповідальності (далі – МРКВ), щоб 
нейтралізувати кримінально-активну поведін-
ку суб’єктів і відновити суспільні відносини до 
такого стану. Процедура контролю за станом 
суспільних відносин, соціальних процесів і 
повернення їх у заздалегідь заданий нор-
мою кримінального права стан має назву 
зворотного зв’язку. Такий зв’язок уможлив-
люється за наявності відомостей щодо стану 
предмета кримінально-правового регулю-
вання, їх аналізу, своєчасного вибору засо-
бу кримінально-правового впливу, необхід-
ного для повернення суспільних відносин 
і поведінки їх суб’єктів у заданий нормою 
кримінального права стан.
Упорядкування суспільних відносин і 

поведінки їх суб’єктів є наслідком дії спе-
ціально-правового інструментарію кримі-
нального права (система правових засобів 
– встановлення обов’язку не вчиняти певні 
діяння та засобів правового впливу на осіб, 
які не виконали цей обов’язок, дозволів, за-
охочень). Вказане означає, що за своїм зміс-
том усі функції кримінального права є за-
гальносоціальними, а за механізмом впливу 
на поведінку людей – спеціально-правови-
ми. Виходячи з цього поділ функцій норми 
кримінального права на соціальні та спеці-
ально-правові потребує певного уточнення.
Норма кримінального права, виконую-

чи запобіжну функцію у сфері, наприклад, 
статевих відносин, встановлює обов’язок од-
ного суб’єкта регульованих суспільних від-
носин не застосовувати фізичне насильство, 
погрозу його застосування або використову-
вати безпорадний стан при статевих зноси-
нах з партнером, іншого – уповноважує за-
діяти МРКВ у разі невиконання вказаного 
обов’язку, встановлюючи тим самим певний 
зв’язок між двома юридичними полюсами 
виниклих правовідносин. З точки зору пси-
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хології, у свідомості учасників кримінально-
правових відносин виникають специфічні 
почуття: обов’язку в особи, яка вчинила 
зґвалтування, дати звіт за вчинене та пра-
вомочності держави «підключити» до кри-
мінально-правового регулювання МРКВ, 
тобто надається сигнал іншим членам сус-
пільства про їхні соціальні амплуа, при ре-
алізації яких статеві відносини впорядкову-
ються (задоволення статевих потреб на до-
бровільних засадах з урахуванням побажань 
партнера). 
Чи можна визнати правильним те, що 

при вчиненні зґвалтування охорона стате-
вої свободи відбувається в межах виниклих 
з цього приводу охоронних правовідносин 
і що таким чином виконується охоронна 
функція кримінального права при заподі-
янні реальної шкоди об’єкту криміналь-
но-правової охорони? З цього можна дійти 
висновку, що норми кримінального права 
виконують охоронну функцію при заподі-
янні шкоди об’єкту посягання, коли вже ви-
явилася поведінка, що характеризувалася 
невиконанням встановленого обов’язку не 
ґвалтувати партнера при статевих зносинах 
з ним. А. П. Козлов зазначає, що криміналь-
не право є ретроспективною галуззю права, 
оскільки воно регламентує правовідносини 
з приводу кримінально-протиправних ді-
янь, які вже вчинено. І в цьому відношенні 
було б смішно говорити про охорону від-
носин, яким вже заподіяно шкоду або які 
вже було поставлено під загрозу заподіян-
ня шкоди, не менш нелогічно виділяти при 
цьому завдання запобігання [9, с. 228]. Про-
те факт реалізації завдань та їх встановлен-
ня законом – це різні речі.
Слід зазначити, що саме у запобіганні 

кримінально-протиправним посяганням за-
цікавлені соціум, держава й окрема людина. 
Та обставина, що, незважаючи на наявність 
норм у кримінальному праві, якими вста-
новлюється обов’язок невчинення діяння, 
нею описаного, ці діяння здійснюються, не 
говорить про визнання безглуздим завдан-
ня правової охорони суспільних відносин і 
запобігання кримінальним правопорушен-
ням. Норма кримінального права, встано-
вивши обов’язок не застосовувати фізичне 
насильство, погрозу його застосування або 

використовувати безпорадний стан при ста-
тевих зносинах з партнером, має стабілізу-
вати очікування добровільного задоволення 
сексуальних потреб, керувати поведінкою 
партнерів, що забезпечується загрозою 
реалізації спеціально-юридичних засобів 
– зобов’язання не вчиняти кримінально-
протиправне діяння (а у разі виникнення 
соціального конфлікту ЗУпКВ передбачає 
можливість застосування кримінально-пра-
вових засобів впливу примусового характе-
ру (режим функціонування МРКВ).
Отже, правове регулювання в кримі-

нальному праві здійснюється за допомогою 
встановлення обов’язку не вчиняти кримі-
нально-протиправні діяння та можливості 
застосування засобів МРКВ, що забезпечує 
його виконання. Саме так реалізується запо-
біжна функція кримінального права. Пра-
вомірна поведінка при цьому виступає не 
просто як дозволена, але й як відповідальна 
поведінка, та у такій якості схвалюється чи 
заохочується суспільством і державою. Інак-
ше бути не може, оскільки сутністю встанов-
лення правових відносин є регулювання 
саме поведінки людей, а не чогось іншого. 
При цьому не створюються нові суспільні 
відносини, а лише надається правова форма 
вже існуючим [10, с. 136].
Правомірна поведінка знаходить своє ві-

дображення насамперед у запобіжних кри-
мінально-правових відносинах. Обов’язку 
суб’єкта не порушувати кримінально-пра-
вові заборони кореспондується право дер-
жави вимагати дотримання кримінально-
правових норм і її обов’язок не запускати 
механізм реалізації кримінально-правової 
відповідальності у разі відповідальної пра-
вомірної поведінки. Реалізуючи передбаче-
не Конституцією України право встановлю-
вати шляхом видання норм кримінального 
права заборону на вчинення суспільно не-
безпечних діянь, держава покладає на гро-
мадян обов’язок утримуватися від вчинення 
передбачених у законі видів суспільно не-
безпечної поведінки [10, с. 136].
Норма кримінального права, що вста-

новлює покарання за вчинення криміналь-
ного правопорушення, виконує дві функції 
– запобіжну та відновлювальну, тому вона 
породжує два види правовідносин: запобіж-
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ні та відновлювальні. Це пов’язано винят-
ково з тим, що кримінально-правові норми 
ніякої регулятивної функції не виконують, 
оскільки регулювання є не функцією права, 
а методом здійснення всіх правових функ-
цій. Функцію не слід ототожнювати з мето-
дом (режимом) її здійснення.
У словосполученні «регулятивна функ-

ція» кримінального права, на думку вчених, 
сутність виявляється у трьох її складових: 1) 
норми кримінального права, забороняючи 
вчиняти суспільно небезпечні дії (бездіяль-
ність), у той самий час вимагають певної пра-
вомірної поведінки. ЗУпКВ, який набрав 
чинності, вже самим фактом свого існування 
впливає на поведінку людей. Для більшості 
громадян вимоги ЗУпКВ цілком відповіда-
ють їх уявленням про належну, правомірну 
поведінку. Частина громадян дотримується 
заборон ЗУпКВ, побоюючись покарання. 
Тим самим здійснюється регулятивна функ-
ція норм кримінального права, запобігання 
злочинам; 2) виконуючи функцію охорони 
встановлених у державі суспільних відно-
син, норми кримінального права водночас 
регулюють їх; 3) деякі норми кримінально-
го права прямо належать до регулятивних 
(про необхідну оборону, погашення та знят-
тя судимості, звільнення від кримінальної 
відповідальності) [11, с. 14–15]. Це позбав-
лено логіки.
Регулятивний – який регулює, визначає 

напрям, спрямовує розвиток чого-небудь 
[8, с. 1207]. Функція (від лат. functіo – здій-
снення, виконання) – явище, яке залежить 
від іншого явища, є формою його виявлен-
ня та змінюється відповідно до його змін; 
призначення, роль чого-небудь [8, с. 1553]. 
Слово «регулятивна» стосується визначення 
напряму, спрямування чого-небудь, а слово 
«функція» означає роль, призначення права, 
яке є складним явищем (системою). Функції 
притаманні не всім системам, а лише тим, 
які є досить складними та здатними до само-
збереження, тобто спрямовано організова-
ним системам. 
Право, у тому числі й кримінальне, при-

значено для регулювання (виконує роль ре-
гулятора) суспільних відносин. Регулятор 
означає пристрій для автоматичного регу-
лювання чого-небудь [8, с. 1207], тобто нор-

ми кримінального права регулюють всі пра-
вові функції задля автоматичного впорядко-
вування суспільних відносин. Отже, норма 
кримінального права, що встановлює пока-
рання за вчинення кримінального правопо-
рушення, виконує дві функції – запобіжну та 
відновлювальну. Цим функціям відповідає 
зміст зазначених норм: з одного боку, вони, 
загрожуючи покаранням, установлюють 
обов’язок не вчиняти передбачених у них 
суспільно небезпечних діянь, а з іншого, – 
зобов’язуючи застосовувати покарання до 
тих, хто вчинив кримінально-протиправ-
не діяння, мають передбачати відновлення 
соціальної справедливості, порушеної вчи-
неними кримінально-протиправними ді-
яннями, кару, виправлення осіб, винних у 
їхньому вчиненні, та запобігання вчиненню 
з боку цих та інших осіб нових криміналь-
них правопорушень. Функції та зміст норм, 
що встановлюють покарання за вчинення 
кримінальних правопорушень, втілюються 
в регульовані суспільні відносини через від-
повідні кримінально-правові відносини [12, 
с. 103–109]. 
Кримінально-правові відносини спря-

мовані: 1) на правове забезпечення нор-
мального функціонування конституційних, 
цивільних, господарських, сімейних, тру-
дових, адміністративних і будь-яких інших 
правовідносин, що виникають та регулю-
ються нормами відповідної галузі права. 
Забезпечуючи правову охорону цих право-
відносин, кримінально-правові відносини 
беруть участь у їх регламентації шляхом 
визначення меж правомірної поведінки, 
запобігання порушенням цих меж суспіль-
но небезпечними діяннями; 2) у випадку 
здійснення цих діянь об’єкт кримінально-
правових відносин віртуально поділяється: 
вони продовжують застерігати від кримі-
нально-протиправних діянь учасників ін-
ших правовідносин у сфері, у якій виявила-
ся кримінально-протиправна поведінка, та 
разом з тим спрямовується на новий об’єкт 
– визначення обсягу обмежень прав і закон-
них інтересів винного (або без таких); 3) по-
ява цього нового об’єкта породжує ще один 
об’єкт, що є обов’язковим супутником ціле-
спрямованої реалізації кримінально-право-
вої відповідальності, а саме: забезпечення 
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повного задоволення природного права 
потерпілого від кримінального правопору-
шення на відновлення порушених благ або 
їх відшкодування у матеріальному вимірі 
[13, c. 192–193]. Тобто неважко помітити, 
що фактично при вчиненні кримінального 
правопорушення відбувається перехід кри-
мінальних правовідносин з їх запобіжної 
форми існування до відновлювальної, зали-
шаючи запобіжні продовжувати виконувати 
запрограмовані законодавцем функції.
При цьому запобіжна функція виконуєть-

ся, здебільшого, безпосередньо через право-
відносини, що виникають на підставі при-
йнятих і введених у дію норм кримінального 
права. У вказаних правовідносинах однією 
зі сторін є фізична осудна особа, яка досягла 
віку кримінально-правової відповідальності, 
а іншою – держава. Превенція криміналь-
но-протиправних діянь при цьому досяга-
ється загрозою застосування покарання до 
тих, хто може вчинити кримінально-проти-
правне діяння, ознаки якого передбачені 
відповідною кримінально-правовою нормою 
Особливої частини ЗУпКВ. Реалізація ж від-
новлювальної функції після вчинення кри-
мінально-протиправного діяння відбуваєть-
ся за допомогою ще й додаткових правових 
норм (норм, передбачених у Загальній час-
тині ЗУпКВ) і відповідних ним додаткових 
правовідносин. Так, вчинення кримінально-
го правопорушення є підставою для виник-
нення правовідносин, змістом яких є право 
держави застосувати до особи, яка його вчи-
нила, передбачене за це кримінально-проти-
правне діяння покарання, права потерпілого 
на відновлення порушених цим криміналь-
но-протиправним посяганням його прав, і 
обов’язок особи, яка його вчинила, піддатися 
цьому покаранню, а також відшкодувати в 
повному обсязі заподіяну шкоду (основні від-
новлювальні правовідносини). Разом з цим 
починають діяти норми, що зобов’язують 
суд при визначенні особі, яка вчинила кримі-
нально-протиправне діяння, покарання вра-
хувати ступінь тяжкості вчиненого діяння, 
особу винного й обставини, що пом’якшують 
й обтяжують покарання (додаткові віднов-
лювальні правові відносини) [12, с. 103–109].
Ці додаткові правовідносини виникають 

на підставі велінь, що є невід’ємною части-

ною норми кримінального права та тісно 
пов’язаних з правилом поведінки, нею пе-
редбаченою. У контексті поняття норми 
кримінального права пов’язаним з прави-
лом поведінки велінням буде розумітися 
вимога дотримання зафіксованих у статтях 
Кримінального кодексу України правил, що 
визначають законність й обґрунтованість її 
застосування. Такі веління, залежно від зміс-
товного навантаження, пояснюють зміст або 
встановлюють алгоритм реалізації гіпотези, 
диспозиції та санкції норми кримінального 
права, тому нами вони поділяються на три 
види велінь: гіпотезні, диспозиційні та санк-
ційні. 

Висновки
Норма кримінального права сконструйо-

вана для одночасного виконання запобіжної 
та відновлювальної функції. Ці функції ре-
алізуються однією нормою кримінального 
права та характеризують її на різних рівнях 
виконання обов’язку: 1) не вчиняти кримі-
нально-протиправне діяння, нею передба-
чене; 2) дати звіт за вчинене кримінально-
протиправне діяння в умовах функціону-
вання МРКВ. Запобіжна та відновлювальна 
функції мають забезпечити виконання за-
вдань ЗУпКВ – правова охорона суспільних 
відносин і запобігання посяганням на них. 
Від вказаних завдань кримінальне право 
не може відмовитися навіть при підвищен-
ні рівня кримінально-протиправної актив-
ності населення. Останнє пояснюється тим, 
що показники такої активності залежать від 
багатьох факторів (соціально-економічних, 
політичних тощо) та не завжди свідчать про 
недосконалість норм кримінального права.
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються функції норм кри-

мінального права з точки зору напрямів їхнього 
впливу на регульовані суспільні відносини. Роз-
глядається сутність функцій. Досліджуються 
питання функцій норм кримінального права 
у ракурсі механізму кримінально-правового ре-
гулювання. Констатується, що кримінально-
правові норми ніякої регулятивної функції не 
виконують, оскільки регулювання є не функцією 
права, а методом здійснення всіх кримінально-
правових функцій.

SUMMARY 
The article deals with functions of criminal-legal 

norms from the point of view of their impact on the 
regulated public relations. The essence of functions. 
The relationship of the question of the functions of 
the criminal-legal norms from the perspective of the 
mechanism of criminal-legal regulation. It is stated that 
the criminal-legal norms of any regulatory functions 
do not perform, because the regulation is not a law 
but a method of implementation of all criminal-legal 
functions.
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Статья посвящена изучению отдельных 
грней мотиваций террористов, которые ста-
новятся движущей силой в процессе принятия 
решения о совершении преступления. Моти-
вация терроризма носит сложный, много-
уровневый, неоднозначный характер, сами 
мотивы необходимо различать в зависимости 
от особенностей и видовой принадлежности 
конкретного террористического акта.

Ключові слова: терористичний акт, психопато-
логія тероризму, світогляд терориста, соціальна 
природа тероризму, стереотипи поведінки.
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Постановка проблеми
Хроніка реалізованих терористичних 

загроз новітнього періоду настільки щіль-
на, а кількість постраждалих настільки 
вражаюча, що суспільство «фільтрує» ін-
формаційний потік та обговорює найбільш 
резонансні події із всього інформаційного 
потоку!
Так, 10 жовтня 2015 року в Туреччині 

стався найбільший теракт за всю історію 
держави. Два вибухи з інтервалом в три 
секунди прогриміли вранці в столиці Ан-
карі в районі залізничного вокзалу перед 
початком мітингу протесту проти сплес-
ку насильства через турецько-курдський 
конфлікт на південному сході держави, 
організованому профспілками і громад-
ськими організаціями. Теракт, влаштова-

ний двома терористами-смертниками, став 
причиною загибелі 95 осіб, 246 отримали 
поранення. 31 жовтня лайнер Airbus 321 
авіакомпанії «Когалимавіа», який вико-
нував рейс 9268 Шарм эль Шейх – Санкт-
Петербург, вилетів з Єгипту і зник з екра-
нів радарів через 23 хвилини. На борту пе-
ребували 217 пасажирів і сім членів екіпа-
жу. Уламки російського цивільного літака 
були виявлені в центрі Синайського пів-
острова в Єгипті. У катастрофі ніхто не ви-
жив. У результаті проведених досліджень 
було встановлено, що причиною катастро-
фи лайнера A321 став теракт. 13 листопада 
2015 року, ввечері в Парижі сталася серія 
терактів. Невідомі відкрили стрілянину в 
одному з ресторанів 10 округу французь-
кої столиці, три вибухи пролунали в без-
посередній близькості від стадіону «Стад 
де Франс», де проходив матч футбольних 
збірних Франції та Німеччини, на якому 
був присутній французький президент 
Франсуа Олланд. Крім того, на рок – кон-
церті в театрі «Батаклан» невідомі захопи-
ли заручників. Загинуло 129 осіб. Теро-
ристичне угрупування «Ісламська держа-
ва» взяла на себе відповідальність за цю 
серію терористичних атак. 

13 березня 2016 року, ввечері, в цен-
трі Стамбула в Туреччині на автобусній 
зупинці поблизу одного з офісів прем’єр-
міністра в момент великого скупчення 
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людей вибухнув замінований автомобіль, 
який перебував між двома автобусами. 
Загинули 37 людей, постраждали 125. 22 
березня 2016 року серія терактів сталася в 
столиці Бельгії Брюсселі. Два вибухи про-
гриміли в залі вильотів аеропорту Брюссе-
ля, ще два вибухи – у брюссельському ме-
тро. За попередніми даними, загинули 13 
осіб, 35 постраждали.

Стан дослідження
Праці Д. Араса, М. Афанасьєва, О. Буд-

ницького, А. Веселіцького, А. Вахромієва, 
А. Грачова, О. Герасимова, М. Дзлієва, 
Ю. Іванова, А. Ілларіонова, М. Іорданова, 
О. Зотова, А.Казакова, Н. Капітаненка, 
Ю.Касперовича, С. Коваленко, Є. Кожуш-
ка, О. Козлова, В. Коломійцева, Я. Кон-
дратьєва, Н. Кормушкіної, В. Кубальсько-
го, У. Латипова, І.Лєбєдєва, Л. Медведко, 
Р. Оганяна, Д. Ольшанського, В. Петри-
щева, В. Пирожкова та інших дослідників 
присвячені аналізу основних форм, тен-
денцій сучасного тероризму, мотивів дій 
терористів, а також світоглядного, соціаль-
ного, психологічного коріння тероризму. 

Метою даної статті є дослідження окре-
мих граней мотиваційних поштовхів до 
вчинення особою усвідомленого злочин-
ного діяння – терористичного акту.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Вважається, що боротьба з тероризмом 
повинна ґрунтуватися, насамперед, на ро-
зумінні його соціальної природи, на розу-
мінні тих мотиваційних переконань, які, 
зрештою, виправдовують особу у правед-
ності її ж вчинків. Далеко не усі терорис-
тичні загрози реалізуються «сліпими фана-
тами», для яких мотив самоствердження 
домінуючий або єдиний (прагнення утвер-
дити себе в соціумі, реалізувати своє чес-
толюбство, самолюбство). Навпаки, абсо-
лютна більшість актів не лише чітко спла-
новані, підготовлені, але й обґрунтовано 
мотивовані. Це та внутрішня рушійна дія, 
яка переконує організатора та виконавця 
у її безальтернативності, у благочесті до-
сягнення мети, виправдовує, що «малою 

кров’ю» досягається якась більша цінність, 
ідеалістична справедливість.
Які ж спонукальні мотиви покладено 

в основу злочинної поведінки терорис-
тів? На переконання проф. І.В. Лєбєдєва, 
мотиви злочинної поведінки пов’язані зі 
світоглядом особи терориста, інтереса-
ми, соціальними орієнтаціями, уміннями, 
навиками, звичками. При цьому він вка-
зує на стереотипи поведінки, установки 
тощо. На думку дослідника, все це прямо 
стосується мотивації злочинної поведінки 
і особи терориста [1]. Проф. Ю.М. Анто-
нян зазначає, що, як і безліч інших люд-
ських вчинків, мотивація тероризму но-
сить складний, багаторівневий, неодно-
значний характер, самі мотиви необхідно 
розрізняти залежно від особи та видової 
приналежності конкретного терористич-
ного акту [2].
Що таке насильство, змістом і метою 

якого є не просто насильство як таке, а 
його наслідки у виді залякування інших 
людей, які не є безпосередніми жертвами 
цього насильства? Воно має складну моти-
вацію, що пов’язано, перш за все, зі склад-
ною структурою терористичної діяльності 
[3]. У цьому контексті проф. В. Пирожков 
зазначає: “Терорист у момент вчинення 
терористичного акту видається собі муж-
нім, благородним, жорстоким, безкомпро-
місним борцем за “справедливість”. Так, 
“політичному терористу” видається, що 
в ім’я досягнення справедливості в його 
розумінні можуть і повинні приноситися 
в жертву життя інших людей. “Економіч-
ний” терорист переконаний, що дії його 
конкурента несправедливі й вимагають 
“крайніх заходів”. “Психологічному теро-
ристу” видається, що суспільство не дозво-
лило реалізувати закладені у ньому мож-
ливості, він може “піти в небуття” невідо-
мим, а здійснюючи терористичний акт, він 
не лише реалізує можливості влади над 
людьми, а й прославиться на віки своїм 
мужнім вчинком” [4]. 

«Класик терору» Б. Савінков писав: “Іс-
нування терористичної організації… не-
можливе без дисципліни, адже відсутність 
дисципліни неминуче призводить до пору-
шення конспірації, а таке порушення, зре-
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штою, неминуче тягне за собою часткові 
або повністю для всієї організації арешти. 
Дисципліна ж терористичної організації 
досягається не тим, чим вона досягається, 
наприклад, в армії, – не формальним авто-
ритетом старших; вона досягається лише 
визнанням кожним членом організації 
необхідності такої дисципліни для успіху 
справи. Але якщо в організації нема прак-
тичної справи, якщо вона на проводить 
ніяких справ, якщо вона очікує в бездіяль-
ності вказівок центрального комітету, сло-
вом, якщо вона “перебуває у стані боєго-
товності”, тобто люди зберігають динаміт і 
працюють перевізниками, не маючи перед 
собою безпосередньої мети і навіть не ба-
чать її в найближчому майбутньому, то не-
минуче слабне дисципліна: зникає єдиний 
імпульс для її підтримання. А з послаблен-
ням дисципліни організація стає легкою 
здобиччю поліції” [5].
У настановах провідників ісламського 

терористичного руху “Хамаз” є такі на-
станови бойовикам: “Успіх боротьби зале-
жить від того, наскільки нам вдасться заля-
кати супротивника і зламати його спротив. 
Для цього необхідно здійснювати акції за-
лякування в ім’я Аллаха, причому кожна 
акція повинна бути добре спланованою і 
мати зміст. Планування передбачає повну 
дисципліну, підкорення плану і рішенням 
керівників. Акції повинні йти одна за од-
ною, супротивник ні на хвилину не пови-
нен відчувати себе спокійно. Воїни Аллаха 
– борці, в цьому постійний смисл їхнього 
життя”.
Діяльність терористичної організації в 

цілому, як і кожного її члена, – це безпе-
рервний рух, у якому підготовка терорис-
тичного акту змінюється його реалізацією 
для того, щоб відразу ж починати пошук 
нового об’єкта для наступного теракту. 
Мотив має дві функції: спонукальну, 

що підштовхує людину до такої діяльнос-
ті, змістоутворювальну, що надає такій ді-
яльності характерного особистісного зміс-
ту. Дії ж складаються з окремих операцій. 
Операція – першооснова діяльності, це 
завдання, окреслене за відповідних умов. 
Виконуючи такі завдання, людина вчиняє 
конкретні дії. За рахунок здійснення ряду 

дій досягається мотив, тобто проводиться 
відповідна діяльність.
З цього погляду тероризм можна по-

дати як особливий вид діяльності, первин-
ною об’єктивною метою якого виступає 
досягнення будь-яким чином залякуван-
ня інших людей. Наявність такої мети не 
заперечує існування інших різноманіт-
них суб’єктивних цілей, якими керують-
ся окремі терористи. Однак саме чужий 
страх, як мета, керує їх діями і надає сенс 
усьому існуванню. Для досягнення та-
кої мети, тобто для масового поширення 
страху, неспокою, терорист здійснює най-
різноманітніші дії: готує зброю, вистежує 
жертви, обирає місце здійснення майбут-
нього терористичного акту, вирішує тран-
спортні питання тощо. Кожна дія розпо-
діляється на окремі операції (наприклад, 
підготовка зброї складається з її вибору, 
придбання, приведення в бойовий стан, 
перевірки, оснащення боєприпасами, мас-
кування (пристосування) тощо).
Найважливішим питанням для 

об’єктивного розуміння особистості те-
рориста залишається те, який важіль пе-
реконує особу вчинити масове вбивство 
невинних людей, яка його внутрішня мо-
тивація. Узагальнена відповідь на це пи-
тання носить дещо образний характер. 
Так, з цього приводу проф.В. Пирожкова, 
зауважує: “У який би одяг не одягалися 
терористи, яку б мету не переслідували 
(політичну – захоплення влади, зміна сус-
пільного устрою; моральну – досягнення 
“справедливості”, яка не завжди правиль-
но (хибно, неадекватно) ними розуміється; 
економічну – убивство конкурентів; релі-
гійну – відстоювання чистоти віри; психо-
логічну – стати відомим, прославитися, за-
лишити слід в історії, тощо) – за усім цим 
стоять намагання відчути владу над людь-
ми” [6].
Проф. Г. Ньюман виділив три основних 

мотиви терористичної діяльності. Перший 
– культурологічний, згідно з логікою теро-
ристів, суспільство необхідно час від часу 
“збуджувати”, найкраще шляхом крово-
пролиття. Другий - раціональний, коли 
терор трактується як ефективний інстру-
мент політичної діяльності. Третій – ідео-
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логічний, за яким терор виступає як зброя 
регуляції соціальних процесів. Однак, 
вчений підкреслював, що теорія і практи-
ка тероризму кардинально різняться між 
собою. Теоретично тероризм “зрівнює”, 
а в соціальній практиці протиставляє лю-
дей і групи один одному, вибудовуючи між 
ними стіну страху [7].
Загалом, мотиви участі в терористич-

ній діяльності можна вважати корисли-
вими і безкорисливими. Корислива моти-
вація перетворює тероризм на звичайну 
роботу. Як і будь-яка робота, вона вартує 
фінансового еквіваленту і може виступати 
способом добування засобів для існування 
або для продовження терористичної ді-
яльності. Людину навчають, дають аванс 
і обіцяють відповідну суму грошей після 
того, як вона виконає завдання. Бажаючи 
заробити гроші, вона і вчиняє терористич-
ні акти. При такій мотивації особа, по суті, 
мало чим відрізняється від звичайного на-
йманого вбивці.
Для всіх терористів, особливо для тих, 

хто займається такою “роботою” із корис-
ливих мотивів, важливим є те, як вони 
пояснюють свої дії не комусь, а перш за 
все собі. Убивство для більшості людей за-
вжди залишається моральним злочином, 
який необхідно хоча б пояснити іншим. 
Як відомо, необхідність у розумінні – одна 
з глибинних потреб людини, що робить її 
соціальною істотою. Однак мотивування, 
навіть щирі, носять багато в чому побіч-
ний, зовнішній характер стосовно самого 
терориста.
Аналіз реальних суб’єктивних мотивів, 

якими керувались особи, котрі хоча б раз 
брали участь у вчиненні терористичного 
акту, дає підстави виділити такі групи мо-
тивів:

1) меркантильні - тероризм, як і будь-
яка інша сфера людської діяльності, є 
оплачуваною «працею», відповідно, для 
певного кола людей це заняття – своєрід-
ний спосіб заробітку;

2) ідеологічні мотиви - більш стійкі, за-
сновані на співпадінні власних цінностей 
людини, її ідейних позицій з ідеологічни-
ми цінностями групи, організації, політич-
ної партії;

3) мотиви перетворення, активної змі-
ни карти світу, це пов’язано з розумінням 
недосконалості й несправедливості існу-
ючого світу та наполегливим намаганням 
покращити, перетворити його;

4) глибинний мотив, коли насильство 
застосовується для утвердження особистої 
влади, через насильство терорист утвер-
джує себе і свою особистість, набуваючи 
влади над людьми;

5) мотив зацікавленості та привабли-
вості терору як сфери діяльності. Для пев-
ного кола осіб, особливо забезпечених і 
достатньо освічених, терор стає цікавим 
просто як нова, незвична сфера занять, їм 
до вподоби пов’язаний з терором ризик, 
розроблення планів, можливі деталі підго-
товки, тонкощі його здійснення;

6) “товариські” мотиви емоційної 
прив’язаності у різних варіантах – від мо-
тиву помсти за шкоду чи образу, завдану 
товаришам по боротьбі, єдиновірцям, ро-
дичам, соратникам у політичній діяльності 
тощо, до традиційної участі в терорі, тому 
що ним займається хтось із друзів, роди-
чів, соратників тощо; 

7) мотив самореалізації (парадоксаль-
ний мотив). Самореалізація, з одного боку, 
– прерогатива сильних духом людей, най-
повніше розкриття особистості, її повна 
самовіддача, розчинення людини в те-
рористичному акті, аж до самопожертви. 
Однак, з іншого боку, така самореалізація 
– визнання обмеженості можливостей і 
констатація неспроможності людини, яка 
не знаходить інших способів вплинути на 
світ, окрім насильства та деструкції. Така 
самореалізація, призводить, як правило, 
до самознищення й означає, насамперед, 
визнання факту психологічної деструкції 
особистості [8].
Окремо варто підкреслити роль релі-

гії в активізації тероризму. На відміну від 
інших, «релігійні терористи» у своїх діях 
керуються світоглядними мотивами, хоча 
рушійним фактором їхніх вчинків стають 
злободенні практичні й політичні мірку-
вання, зумовлені специфічними пробле-
мами їх середовища. Тому у цих теро-
ристів не завжди легко відокремити полі-
тичні мотиви від релігійних переконань. 
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Адже під впливом релігійного фактора у 
діяльність деяких політичних рухів часто 
вплітаються крайні політичні установки. 
При цьому закамуфльований у релігійну 
оболонку соціально-політичний мотив, що 
стосується екстремістських дій, може абсо-
лютно некритично сприйматися населен-
ням на емоційно-психологічному рівні.
Багато дослідників відзначає високий 

ступінь морально-етичної заангажованості 
терористів, їх налаштованість на запере-
чення існуючого стану, пов’язану із потре-
бою визнання своєї елітарної значущості.
Явна психопатологія серед терорис-

тів – достатньо рідкісне явище, це - річ, 
що не так часто проявляється, і для цього 
твердження існують підстави. Разом із тим 
можна виділити ряд особистісних схиль-
ностей, що досить часто стають спонукаль-
ними мотивами рекрутування індивідів у 
стан терористів:

– надзвичайна сконцентрованість на 
захисті свого «Я» шляхом проекції з по-
стійною агресивно-оборонною готовністю;

– недостатня особистісна ідентичність, 
низька самооцінка, елементи роздвоєння 
особистості;

– чітко окреслена необхідність у приєд-
нанні до групи, тобто в груповій ідентифі-
кації або приналежності;

– переживання у переважній більшості 
соціальної несправедливості зі схильністю 
проектувати на суспільство причини своїх 
негараздів;

– соціальна ізольованість і відчуження, 
відчуття маргінальності та втрата життєвої 
перспективи.
Поведінка терориста, зазвичай, є пев-

ним яскравим і досить очевидним різно-
видом асоціальної (девіантної, такої, що 
відхиляється від певних правил) поведін-
ки. За загальною оцінкою, така поведінка 
тією чи іншою мірою є аномальною і неми-
нуче має певний патологічний компонент. 
У більшості терористів виражена психо-
патична симптоматика. Саме психопатія 
виступає як центральний, стрижневий 
симптом, навколо якого групуються усі 
інші. Психопатія додатково активізуєть-
ся гіпоманією. На такому фоні часто від-
значається надактивність, імпульсивність 

вчинків, безвідповідальність, поверховість 
у стосунках з людьми, надто легковажне 
ставлення до моралі, швидка і часта зміна 
етичних оцінок, що явно свідчить про їх 
нещирість. Потураючи винятково власним 
забаганкам та йдучи назустріч своїм ба-
жанням, такі люди можуть витратити до-
сить багато енергії і зусиль, але при вико-
нанні своїх безпосередніх обов’язків вони 
відчувають значні труднощі і намагаються 
перекласти відповідальність на інших. У 
них відсутній притаманні звичайним лю-
дям контроль і розсудливість. Досить час-
то це поєднується зі схильністю до надмір-
ного вживання одурманюючих речовин. 

Висновки
Практика останніх років свідчить про 

те, що мотиви терористичних злочинів 
поступово зміщуються у бік користі. Про-
те інші мотиви (помста, ненависть, нетер-
пимість до інших релігійних переконань 
тощо) при цьому не зникають, а “поєдну-
ються” з корисливими мотивами і загалом 
виступають “полімотиваційним блоком”. 
Якийсь мотив завжди домінує, панує над 
іншими, займає провідне місце. Виявлено, 
що в осіб, які вчиняють терористичні зло-
чини, мотиви акумулюються у двох напря-
мах: прагнення до реалізації своїх задумів 
та намірів, пов’язаних із метою діяння, і до 
задоволення потреби в насильстві, яке не-
віддільне від агресії та жорстокості. Крім 
того, в осіб, які вчиняють терористичні 
злочини, мотивація ґрунтується на почат-
ковій меті діяння і конкретно спрямована 
на руйнування. При цьому домінуючий 
мотив цього злочину має подвійну під-
основу: з одного боку, він є невід’ємною 
рисою людини, «витікає із середини», ви-
ступає властивістю особи терориста; а з ін-
шого - є агресивною реакцією на ситуацію. 
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В статье анализируются причины и усло-
вия, которые способствовали развитию сепа-
ратизма в Украине. Автор исследует норма-
тивно-правовые акты, которые регулируют 
противодействие сепаратизму.

Ключові слова: загрози, сепаратизм, тероризм, 
національна безпека, нормативно-правове забезпе-
чення.
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Однією з глобальних проблем, які по-
стали сьогодні перед людством та яка ви-
значена ООН як реальна загроза існування 
людства є геополітична проблема збережен-
ня миру. Загострення протиріч між різни-
ми країнами призвело до масштабного кон-
флікту, який у кінцевому результаті може 
спричинити деградацію всієї цивілізації. 
Суспільна небезпечність загострення 

загроз як у середині окремої держави, так 
і між державами полягає в тому, що на цій 
підставі створюються сприятливі передумо-
ви до розвитку тероризму та сепаратизму. 
Поряд з цим представники політичних сил, 
керуючись переважно власними інтересами 
та задовольняючи свої амбіції, не оціню-
ють у повній мірі тих наслідків, які тягнуть 
за собою політична боротьба за владу. Тим 
самим створюється атмосфера неспокою, 
політичної, емоціональної та психологічної 
напруженості та розвивається ситуація вій-
ськового конфлікту.
За умов сучасності, як і тероризм, сепа-

ратизм трансформувався у невід’ємну час-
тину вітчизняного політичного процесу. 
Враховуючи небезпечний характер таких 

тенденцій та тих загроз, які несе за собою 
сепаратизм, пошук нормативно-правових та 
прикладних шляхів запобігання на підставі 
з’ясування передумов цьому явищу є над-
звичайно актуальним.
Різні аспекти феномену сепаратизму 

в Україні викликали науковий інтерес у 
І.О. Кресіної, А.А. Коваленка, С.Г. Дени-
сюка, В.О. Корнієнка, В.А. Явора, М.М. Ба-
сараба та ін.. Однак, попри доробок зазна-
чених осіб, залишається малодослідженим 
питання передумов сепаратизації нашого 
суспільства та аналіз законодавчих ініціатив 
у цій сфері. 
Мета статті полягає в аналізі передумов 

та сучасних проявів сепаратизму, а також у 
розробці нормативно-правових засобів про-
тидії цьому явищу.
Події останніх років в Україні, Європі 

та світі в цілому актуалізували проблему за-
хищеності життя, здоров’я, честі, гідності, 
особистої недоторканності та права на без-
печне життя від протиправних посягань. 
Найбільш красномовно говорить про стан 
порушення найважливіших життєвих благ 
в країні статистика про кількість загиблих 
людей. Так, зокрема, з середини квітня 2014 
року по грудень 2015 року загальна кіль-
кість загиблих становила понад 9 тис. осіб та 
понад 20 тис. осіб були поранені [1]. Поряд 
з цим значно зросла кількість надзвичайно 
небезпечних злочинів, пов’язаних з теро-
ристичною діяльністю. Так, якщо раніше на 
території України показник терористичних 
актів був практично нульовий, то за останні 
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два роки правоохоронними органами заре-
єстровано 2 749 злочинів, які передбачають 
кримінальну відповідальність за вчинення 
терористичного акту (ст. 258 КК України) та 
1327 злочинів у вигляді створення терорис-
тичної групи чи терористичної організації 
(ст. 258-3 КК України). З урахуванням наве-
дених цифр, які свідчать про масштабність 
та тривалу пролонгованість терористичних 
актів у часі, варто погодитися з думкою Про-
нози І.І., яка зазначає, що сьогодні тероризм 
перетворився на тип політичної боротьби за 
владу та різні сфери життя [2, с. 64].
Специфічною особливістю сучасного те-

роризму є його органічна єдність з іншим 
явищем – сепаратизмом [3, с. 342]. Останній 
являє собою явище, яке потенційно є харак-
терним для будь-якої держави, але яке акти-
візується лише за певних умов під дією різ-
них груп факторів, пов’язаних передусім з 
політичною та соціально-культурною транс-
формацією певного суспільства, ослаблен-
ням або посиленням центральної влади, 
конфлікту інтересів політичних та олігархіч-
них еліт. Також сепаратизм як прагнення 
деяких регіонів держави до відокремлення, 
набуття більшої політичної самостійності, 
суверенітету є своєрідним проявом захисної 
реакції на процеси, які не влаштовують пев-
ну частину суспільства в переломні моменти 
його розвитку [4]. 
Дослідження передумов розвитку сепа-

ратизму в Україні свідчить, що його поро-
дили наступні чинники: 1) неоднорідність 
національного, мовного, соціального складу 
населення країни; 2) нерівномірність еко-
номічного, культурного, зокрема мовного, 
розвитку окремих регіонів, що сприяло ак-
тивізації прагнення спільнот на самозбере-
ження та поліпшення умов існування або, 
навпаки, прагнення монополізувати приві-
лейоване становище, щоб з нього не корис-
талися інші спільноти; 3) помилки, прора-
хунки, зловживання центральної влади, які 
погіршують становище окремих спільнот; 
4) вплив з-за кордону певних держав, між-
народних організацій з метою підпорядку-
вання ресурсів або відокремлених регіонів 
[5, с. 20].
На нашу думку, домінуючу роль у фор-

муванні сепаратизму в Україні має останній 

фактор. Саме зовнішній вплив на ситуацію 
в Україні (саме з боку Російської Федерації) 
проявляється наданням матеріальних, фі-
нансових ресурсів, політичної та інформа-
ційної підтримки, шляхом здійснення ди-
пломатичного, економічного та завуальо-
ваного військового тиску на користь сепа-
ратистів. Поряд з цим російською владою 
було здійснено і продовжує здійснюватися 
потужний інформаційно-емоційний вплив 
на підсвідомість через телебачення. Масова 
свідомість є сукупністю думок, оцінок, на-
строїв та емоцій, які обумовлюються наяв-
ною ситуацією в місті, регіоні, державі. Під 
час загострення соціальних суперечностей 
на перший план виходить емоційна скла-
дова громадської думки, яка в значній мірі 
залежить від інформаційного впливу. Ціл-
ком можна погодитися з Покладом В.І. з 
приводу того, що чим інтенсивніше засоби 
масової інформації транслюють емоційний 
окрас в інтерпретації фактів, тим більш 
очевидною стає поляризація суспільної 
думки, розподіл на «своїх» та «чужих», коли 
ті, хто вважався «своїм», перетворюється на 
«чужого» і навпаки. Наслідком інтенсифі-
кації інформаційно-емоційного впливу на 
населення Донецької та Луганської області 
стало зростання проросійських орієнтацій 
серед жителів регіону з 30-40 % до 50 % і 
більше. Поклад В.І. пояснює це тим, що 
спрацював феномен негативної мобіліза-
ції, тобто механізм інтеграції населення на 
підставі процесів росту дифузного масового 
подразника, страху, ненависті, при наяв-
ності перспектив несприятливого розви-
тку подій, який може призвести до втрати 
звичного способу життя, авторитету, дохо-
ду тощо [7, с. 104].
При дослідженні детермінаційного 

комплексу сепаратизму в Україні не допус-
тимим є ігнорування його психологічних 
передумов. Вдало зазначає І. Білоконь, що 
саме різні переконання молоді на сході та 
на заході країни безпосередньо вплинули 
на політичну ситуацію в країні. Зокрема, на-
селення сходу прагне до інтеграції зі Спів-
дружністю Незалежних Держав, а заходу – з 
Європейським Союзом, тобто в масовій сві-
домості сходу домінують радянські цінності, 
а на заході демократичні [8, с. 11].
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Активізація сепаратиських дій на терито-
рії України актуалізувала необхідність нор-
мативно-правового забезпечення боротьби 
з сепаратизмом. З цього приводу слід зга-
дати Постанову Верховної Ради України 
від 22.02.2014 року «Про запобігання про-
явам сепаратизму та іншим посяганням на 
основи Національної безпеки України» [9]. 
Зазначеною Постановою категорично засу-
джено прояви сепаратизму та будь-які інші 
посягання на територіальну цілісність та 
недоторканність України, а також вимога 
до правоохоронних відомств вживати жор-
стких й вичерпних заходів для припинення 
та запобігання загрозам національній безпе-
ці України.
Наступним кроком на шляху правового 

регулювання боротьби з сепаратизмом ста-
ло внесення змін до Кримінального кодек-
су України (далі КК) 19 червня 2014 року у 
формі криміналізації фінансування дій, вчи-
нених з метою насильницької зміни чи пова-
лення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України (ст. 110-2 КК). 
За фінансове чи матеріальне забезпечення 
дій, вчинених з метою зміни меж території 
або державного кордону України на пору-
шення порядку, встановленого Конституці-
єю України передбачена відповідальність у 
вигляді позбавлення волі на строк від трьох 
до п’яти років з позбавленням права обі-
ймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до двох років та з кон-
фіскацією майна. Напередодні прийняття 
зазначених змін Генеральною прокурату-
рою України повідомлялось про виявлення 
17 установ, які підозрюються у причетності 
до фінансування сепаратиської діяльності. 
За статистичною інформацією Генеральної 
прокуратури України за 2015 рік та 2 місяці 
2016 року виявлено 9 злочинів, передбаче-
них ст. 102 – 2 КК України.
З приводу відсутності спеціальної норми, 

яка б безпосередньо та чітко встановлювала 
кримінальну відповідальність за вчинен-
ня сепаратиських дій, професор В.П. Єме-
льянов пропонує запозичити позитивний 
досвід Республіки Казахстан та доповнити 
Розділ І Особливої частини Кримінального 
кодексу України статтями, які б передбача-

ли кримінальну відповідальність за сепара-
тистську діяльність та збройний заколот [10, 
с. 17].
Наступними змінами до КК України, 

які були соціально обумовлені ситуацією в 
країні стала нова редакція ст. 447 КК Укра-
їни «Найманство». Зокрема чинна редакція 
статті приведена законодавцем у максималь-
ну відповідність до Міжнародної конвенції 
про боротьбу з вербуванням, використан-
ням, фінансуванням і навчанням найманців 
1989 року та закріплює кримінальну відпо-
відальність за вербування, фінансування, 
матеріальне забезпечення, навчання на-
йманців, вчинене службовою особою з вико-
ристанням службового становища як один з 
кваліфікованих видів такої діяльності. Час-
тина третя зазначеної норми передбачає 
покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк від десяти до п’ятнадцяти років або 
довічним позбавленням волі з конфіскацією 
майна або без такої у разі, якщо найманство 
призвело до загибелі людини. За участь на-
йманця у збройному конфлікті, воєнних або 
насильницьких діях громадянин України 
може бути покараний позбавленням волі на 
строк від п’яти до десяти років. 
Окремо хотілося б зупинитися на проекті 

Закону України «Про протидію і запобіган-
ня сепаратизму та подолання наслідків се-
паратиської діяльності на території України 
(десепаратизацію)» від 22 липня 2014 року, 
реєстр. № 4300. Зазначеним законопроек-
том пропонується під сепаратизмом розумі-
ти діяльність, спрямовану на відокремлен-
ня частини території України з етнічних, 
мовних, релігійних мотивів для створення 
нової держави, наділеної політичною са-
мостійністю або широкою автономією. Пе-
редбачається нормативно закріпити поряд 
з адміністративною та кримінальною кон-
ституційну відповідальність за сепаратизм; 
ввести у правове поле поняття десепарати-
зації; визначити люстраційні, ліквідаційні, 
конфіскаційні, освітні та інформаційні захо-
ди десепаратизації. Поряд з цим законопро-
ектом не надається дефініція сепаратиської 
діяльності, масових акцій сепаратиського 
спрямування, не конкретизуються склади 
злочинів, якими будуть охоплюватися діян-
ня сепаратиського характеру, що свідчить 
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про необхідність подальшого доопрацюван-
ня документу.
Наступним та одним з вагомішим еле-

ментом процесу нормативно-правового 
забезпечення протидії сепаратизму стало 
прийняття 26 травня 2015 року Стратегії 
національної безпеки, затвердженою Ука-
зом Президента України, якою визначені 
сучасні загрози національній безпеці та від-
повідно напрямки подолання цих загроз. 
Зокрема, на державному рівні основними 
загрозами національній безпеці визначено: 
військова агресія, торговельно-економіч-
на та інформаційно-політична війна з боку 
Росії; неефективність системи забезпечення 
національної безпеки і оборони України; 
корупція та неефективна система державно-
го управління; економічна криза, виснажен-
ня фінансових ресурсів держави, зниження 
рівня життя населення, загрози енергетич-
ній, інформаційній безпеці, кібербезпеці і 
безпеці інформаційних ресурсів; загрози 
безпеці критичної інфраструктури та загро-
зи екологічної безпеки [11].
На підставі Стратегії національної без-

пеки, як реакція на військову агресію Росії, 
з метою забезпечення належного норматив-
ного підґрунтя боротьби з сепаратизмом та 
тероризмом на території України, а також 
для забезпечення заходів, спрямованих на 
подолання військових загроз, дотримання 
принципів міжнародного права, формуван-
ня та реалізації  воєнної політики України 
Указом Президента України від 24 верес-
ня 2015 року № 555/2015 була затверджена 
Військова доктрина Украї ни, якою визначе-
ні доктринальні положення формування та 
реалізації воєнної політики України.
Військовою доктриною України визна-

чено, щ о ключовими завданнями створення 
умов для відновлення державного сувере-
нітету та територіальної цілісності України 
є: комплексне реформування системи за-
безпечення національної безпеки до рівня, 
прийнятного для членства в Європейський 
Союз та НАТО; створення ефективного 
сектору безпеки і оборони, що забезпечує 
достатні спроможності національної обо-
рони для відсічі збройній агресії; розвиток 
Збройних Сил України за західними стан-
дартами та досягнення сумісності зі зброй-

ними силами держав – членів НАТО [12]. 
Вважаємо, що оновлення змісту Військової 
доктрини України є адекватною реакцією 
держави на виклики сучасності, визначені 
заходи політичного, організаційного, управ-
лінського характеру покликані всіма мож-
ливими силами та засобами забезпечити 
безпеку держави, її суверенітет, цілісність та 
недоторканність. Позитивним є визначення 
переліку суб’єктів органів державної влади 
та напрямків їх діяльності у спільній справі 
забезпечення військової безпеки.
На наше переконання, безперечно, всі 

зроблені владою кроки на шляху право-
вого врегулювання процесу боротьби з се-
паратизмом є позитивними. Поряд з цим 
для того, щоб підвищити ефективність 
комплексу заходів, який вживається для 
боротьби з сепаратизмом та відповідно мі-
німізувати загрози національній безпеці, 
керівництву нашої держави необхідно, в 
першу чергу, завоювати у населення Укра-
їни довіру та авторитет. Кожен громадян 
нашої держави повинен відчувати турбо-
ту про себе з боку найвищого керівництва 
держави та представників влади на місцях. 
Сьогодні ж, як не прикро це констатувати, 
але народ демонструє незадоволення тією 
ситуацією, що склалася в державі. Адже з 
екранів телевізорів та сторінок періодич-
них видань усі говорять про турботу про 
народ, про реформи на благо народу, а в 
реальному житті пересічному громадяни-
ну жити стає все складніше з кожним днем. 
Зростають тарифи на житлово-комунальні 
послуги, процес реформування сфери охо-
рони здоров’я, освіти, комунального гос-
подарства викликає у населення незадово-
лення та обурення, зростаючий рівень без-
робіття, викликаний економічною кризою, 
зводить населення на найнижчий рівень 
зубожіння. Виплати військовим, які беруть 
участь у проведенні Антитерористичної 
операції затримуються, військові роками 
чекають виплат за поранення, компенсацій 
за наймане житло тощо. Однак зростають 
статки керівництва держави та представ-
ників влади. За таких умов загострюється 
соціальний конфлікт, зростає агресія, не-
задоволення діями влади, відповідно під-
вищується рівень загальнокримінальної 
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злочинності та, відповідно, активізуються 
сепаратиські рухи. 

Цілком погоджуємося з пропозиціями 
А.М. Степико з приводу того, що для змен-
шення загроз національній безпеці України, у 
частині боротьби з сепаратизмом, керівництву 
нашої держави необхідно розпочати процес 
деолігархізації суспільства, що повинно при-
звести до зниження рівня корупції, оскільки 
ліквідується її основне джерело; забезпечити 
«розумну» автономію регіонів; сприяти вза-
ємопроникненню культур і традицій, прита-
манних різним регіонам тощо [4].
Поряд з цим населення хоче бачити ре-

альні приклади правової оцінки (засуджен-
ня, покарання) осіб, які вчиняють сепара-
тиські дії, особливо держаних службовців 
та посадових осіб. Адже одним із чинників 
розповсюдження сепаратизму по території 
України є безкараність. З часу анексії Авто-
номної Республіки Крим та окупації частини 
Донецької та Луганської областей судами 
України винесено 33 вироки, з яких закон-
ної сили поки що набрали лише 18 вироків. 
Із 18 засуджених осіб немає жодного пред-
ставника державної влади. Поряд з цим, з 
18 засуджених протягом періоду окупації за 
посягання на територіальну цілісність Укра-
їни 17 звільнені від відбування покарання з 
випробуванням. Тобто лише одна особа зна-
ходиться за гратами, відбуваючи покарання 
у виді трьох років позбавлення волі [13].
Підводячи підсумок сказаному, можемо 

зазначити, що керівництву нашої держави 
слід реалізувати цілий комплекс заходів, 
аби подолати всі прояви сепаратизму. Але 
для цього спочатку потрібно відновити до-
віру до себе з боку населення та реальними 
діями довести народу України прагнення 
подолати сепаратизм, відновити територі-
альну цілісність та державний суверенітет. 
Також у досліджуваному напрямку вважа-
ємо за доцільне погодитися з В. Дівак, яка 
зазначає, що немає універсального засобу 
нейтралізації політичного руху, який існує 
зараз у нас в державі та породжує сепара-
тизм, а міжнародний досвід також не за-
вжди є прийнятним. Адже кожна країна має 
вирішувати свої проблеми тільки на осно-
ві власних політичних та соціокультурних 
традицій, відповідно до рівня розвитку де-

мократії, застосовуючи такі механізми, як 
федералізація, автономізація, регіоналізація 
тощо [14]. Хотілося б додати, що наявний у 
державі арсенал нормативно правових за-
собів є достатнім для забезпечення протидії 
сепаратизму. Поряд з цим переконані, що 
основною запорукою їх ефективності зали-
шається добросовісне виконання суб’єктами 
такої діяльності приписів законів, керую-
чись ідеєю пріоритетності інтересів суспіль-
ства та держави. Останнє визначає подальші 
перспективні напрямки дослідження як се-
паратизму, так і інших загроз національній 
безпеці нашої держави з метою своєчасного 
розроблення комплексу цілеспрямованих та 
ефективних заходів протидії та приведення 
нормативно-правової бази у відповідність з 
потребами сьогодення.
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються передумови розви-

тку сепаратизму в Україні. Автор досліджує 
нормативно-правові акти, якими регулюється 
протидія сепаратизму.

SUMMARY 
In the article the preconditions of separatism 

dissemination in Ukraine are analyzed. The author 
investigates normative acts that regulate the countering 
of separatism. In particular it is noted, that separatism 
is caused by the heterogeneity of national, languageand 
social composition of the people; by the heterogeneity 
of social, economic, cultural development of separate 
regions; by mistakes and abuses of central authorities, 
which worsen the situation of some communities; 
by the infl uence from abroad ofcertain states and 
international organizations to subordinate national 
resources or separated regions.

The author concludes that regulatory and legal 
means, for countering separatism and other threats to 
natio nal security, which are available in the state, are 
suffi cient. Butthe main guarantee of their effi ciency is 
the implementation of law requirements by the statesmen 
at the highest level and determination of state andsociety 
priorities higher than the desire for personal enrichment 
or receiving a certain social status in the society. The 
last statement determines perspective directions of the 
further research of other threats to the security of our 
country for timely development of the complex targeted 
and effective means.
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ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß 
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎ¯ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ

Статья посвящена изучению теоретико-
правового аспекта деятельности Специализи-
рованной антикоррупционной прокуратуры в 
Украине.
Ключові слова: спеціалізована антикорупційна 

прокуратура, антикорупційна діяльність, Націо-
нальне антикорупційне бюро, нагляд за додержан-
ням законів, функції прокуратури. 

 ÂÀÍÄ²Í ªâãåí Âàëåð³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè 
Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 342.5

Постановка проблеми
Ефективне функціонування Спеціалізо-

ваної антикорупційної прокуратури (далі 
– антикорупційна прокуратура) випливає 
не тільки із потреби у здійсненні нагляду за 
розслідуванням найбільш резонансних зло-
чинів в Україні. Як було відзначено в Плані 
дій з лібералізації візового режиму, для на-
дання українцям безвізового в’їзду в країни 
ЄС необхідно здійснити ряд заходів. З-поміж 
інших передбачено, що створення єдиного 
та незалежного антикорупційного органу в 
Україні та спеціалізованої і незалежної анти-
корупційної прокуратури є одним з ключо-
вих умов для пом’якшення міграційного клі-
мату, а також для виплати значної допомоги 
від ЄС [1; 13]. До того ж процес створення 
антикорупційної прокуратури перебуває на 
стартовому етапі, а тому наукове обґрунту-
вання та дискусія  з цього приводу є важли-
вим та необхідним елементом дієвості служ-
би в майбутньому.

Стан дослідження
Дослідження проблеми прокурорської ді-

яльності не є новим для вітчизняної правової 

науки. Тим не менше, праці таких фахівців 
як М.В. Косюти, В.І. Малюги, М.І. Мичко, 
В.В. Сухоноса, В.В. Шуби, М.К. Якимчука та 
інших, уже не можуть задовольнити сучасні 
тенденції та вимоги до ефективного менедж-
менту органами прокуратури. 

Виклад основного матеріалу
Основи управління будь-якого органу 

нерозривно пов’язані з організаційними за-
садами його функціонування. Слід погодити-
ся із І. Козьяковим у тому, що дослідження 
сутності організації діяльності прокуратури 
представляється як процес упорядкуван-
ня елементів у раціональну єдність, змістом 
якого є діяльність з розробки форм і методів 
роботи, координації зусиль певних суб’єктів 
прокурорської діяльності, які здійснюють 
встановлені Конституцією України функції з 
метою захисту прав і свобод людини, загаль-
них інтересів суспільства та держави [2, с. 24].
Оскільки в п. 5 ст. 8 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 р. зазначено, що 
антикорупційна прокуратура створюється 
на правах самостійного структурного підроз-
ділу, питання його незалежності виходить 
на перший план. Аналіз положень Закону 
України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 
дає можливість встановити деякі ознаки не-
залежності антикорупційної прокуратури. 
Особливий порядок відбору та призначення 

антикорупційних прокурорів на адміністративні 
посади (ч. 1,2 ст. 8-1 Закону України «Про про-
куратуру» від 14.10.2014). Позитивним слід 
відмітити той факт, що відповідальними за 
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організацію проведення відкритого конкур-
су є не представники Генеральної прокурату-
ри України (як вищого адміністративного  ор-
гану), а конкурсна комісія у складі чотирьох 
осіб, визначених Радою прокурорів України 
та семи осіб, визначених Верховною Радою 
України (ч. 2 ст. 8-1 Закону України «Про 
прокуратуру» від 14.10.2014). Публічність 
та прозорість конкурсної процедури відбо-
ру забезпечується он-лайн відеотрансляцією 
співбесіди і претендентами на зайняття ва-
кантних посад [4, п. 1.3]. Кваліфікаційні ви-
моги на посаду антикорупційного прокурора 
відповідають загальним вимогам, визначе-
ним у ст. 27 Закону України «Про прокура-
туру». Згідно із п. 1.6. Порядку проведення 
відкритого конкурсу з відбору кандидатів на 
зайняття адміністративних посад у Спеціалі-
зованій антикорупційній прокуратурі (далі 
– Порядок) безпосередній процес конкурсу 
проходить  три послідовні етапи: складання 
тестування на знання законодавства, скла-
дання тестування загальних здібностей та 
співбесіда [4]. При цьому, якщо претендент 
не набрав прохідний бал при складанні тес-
ту на знання законодавства (70 балів із 100), 
він вважається недопущеним до тестування 
на загальні здібності. Для ефективного про-
ведення конкурсу створюється робоча група 
та конкурсна комісія, які також повинні бути 
незалежними від кандидатів. Метою прове-
дення співбесіди є з’ясування професійних, 
морально-ділових і управлінсько-організа-
торських здібностей кандидата, необхідних 
для виконання службових обов’язків на кон-
кретній адміністративній посаді, відповід-
ності рівня доходів способу життя кандидата 
тощо [4, п. 8.1]. Предметом оскарження мо-
жуть бути виключно рішення комісії щодо 
недопущення кандидата до тестування на за-
гальні здібності та результати тестування на 
знання законодавства [4, п. 9.1].
Окреме робоче місце відводиться розташуван-

ню апарату працівників антикорупційної проку-
ратури (ч. 3 ст.8-1 Закону України «Про про-
куратуру» від 14.10.2014). Віддаленість один 
від одного антикорупційних прокурорів від 
загальних прокурорів, без сумніву, зменшить 
ризик виникнення конфлікту інтересів. При 
цьому, на наш погляд, більш доцільним є пе-
реміщення місць розміщення працівників 

антикорупційної прокуратури в самостійне 
робоче приміщення. Такою, що має право на 
існування, є модель спільного перебування в 
одному приміщенні із апаратом Національ-
ного антикорупційного бюро. 
Заборона адміністративного втручання з 

боку посадових осіб керівного апарату Генераль-
ної прокуратури України та відсутність впливу 
на діяльність загальних прокурорів зі сторони 
керівників антикорупційної прокуратури (п. 5 
ст. 8-1 Закону України «Про прокуратуру» 
від 14.10.2014 р.). Положення ст. 8-1 Закону 
України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. 
передбачається, що письмові накази адміні-
стративного характеру, які стосуються орга-
нізації діяльності антикорупційної прокура-
тури видаються за обов’язковим погоджен-
ням керівника такого органу. До речі, міжна-
родними рекомендаціями та практикою ді-
яльності публічних органів у провідних краї-
нах світу велика увага приділяється протидії 
зовнішньому та внутрішнього тиску, а також 
можливості впливати на рішення працівни-
ків відомства. У рекомендаційних настановах 
від Міжнародного валютного фонду узагаль-
нюється, що одним із шляхів забезпечення 
ефективної самостійності та незалежності пу-
блічного органу або структурного підрозділу 
такого органу є надання йому формальних 
прав, а саме: право самостійно здійснювати 
планування своєї діяльності та визначати 
внутрішню організаційну структуру (визна-
чати межі та розміри, географічне розташу-
вання територіальних підрозділів); право 
виділяти, перерозприділяти кошти, перед-
бачені бюджетом на орган (підрозділ); право 
визначати власні адміністративні стандарти 
діяльності (наприклад, порядок проведення 
зустрічей, контролю в рамках здійснення на-
гляду за діяльністю правоохоронних орга-
нів); залучення персоналу, підвищення його 
кваліфікації та оплата праці (спроможність 
визначати академічні та технічні кваліфіка-
ційні стандарти для різних категорій осіб, що 
приймаються на роботу; право приймати на 
роботу та звільняти працівників; можливість 
розробки та реалізації програм підготов-
ки та підвищення кваліфікації працівників; 
спроможність використовувати працівників 
у необхідному обсязі; спроможність вести 
переговори щодо визначення рівнів оплати 
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праці (часто з урахуванням більш широких 
положень та домовленостей, що діють у дер-
жавному секторі). Як свідчить практика, це 
дасть можливість ефективніше використову-
вати власні ресурси та швидше реагувати на 
кадрові виклики та потреби; право здійсню-
вати адміністрування власних систем інфор-
матизації або передавати надання відповід-
них послуг на аутсорсинг приватним підряд-
никам; право застосовувати без узгодження з 
іншими органами певних прав на здійснення 
примусу у сфері нагляду за здійснення право-
охоронної діяльності. Незалежне застосуван-
ня таких повноважень дає змогу оперативно 
реагувати на випадки недотримання проце-
суальних та інструктивних норм [5, с. 46].

 Мінімізація можливості корупційно-
го впливу на співробітника антикорупційної 
прокуратури є прогресивним шляхом ефек-
тивної організаційної складової функціону-
вання антикорупційної системи взагалі.

 Слід погодитись із Проневичем О., 
який приходить до висновку, що рекоменда-
ційними настановами міжнародних органі-
зацій встановлено й інші специфічні засади 
діяльності антикорупційної прокуратури, а 
саме: спеціалізація, професійна підготовка 
(кадрове забезпечення) та достатні адекватні 
ресурси для виконання завдань [6, с. 262]. 

 Як правило, антикорупційна спеціа-
лізація забезпечується на рівні існуючих дер-
жавних суб’єктів правоохоронної діяльності. 
Однак у країнах з перехідною економікою 
часто утворюються самостійні спеціалізова-
ні інституції з протидії корупції [6, с. 262]. 
Окрім спеціалізованих органів по боротьбі із 
корупцією, в Україні в системі органів вико-
навчої влади, в тому числі і в правоохорон-
них органах, діють внутрішні підрозділи по 
боротьбі із корупцією. Питання їх дієвості є 
сумнівним навіть в силу того, що вони пере-
бувають у системі єдиного органу по адміні-
стративній вертикалі. Антикорупційну про-
куратуру, специфіка діяльності якої залежить 
від специфіки антикорупційного бюро, було 
створено з метою боротьби із корупцією на 
найвищому рівні. 
Станом на сьогоднішній день структура 

та штат як елементи організаційного аспек-
ту діяльності антикорупційної прокуратури 
наразі ще не сформовані. Проте, виходячи 

із досвіду організації діяльності Національ-
ного директорату по боротьбі із корупцією 
в Румунії (модель діяльності якої схожа із ві-
тчизняною) можна припустити, що апарат 
буде віддзеркалювати структуру антикоруп-
ційного бюро. Оскільки в антикорупційному 
бюро відсутня диференціація структури на 
функціональні напрямки протидії корупції 
(як, наприклад, існують підрозділи по бо-
ротьбі із корупцією в органах державного 
управління, відділи по боротьбі з корупцією 
у сфері фінансових інтересів Румунії, відділи 
по боротьбі із корупцією серед військовос-
лужбовців, тощо [7, с. 81; 3]), структура та 
апарат антикорупційної прокуратури також 
не потребує цього. У багатьох країнах світу 
(Великобританія, Іспанія, Бельгія, Норвегія 
та ін.) у структуру спеціалізованих органів по 
боротьбі із корупцією або при них функціо-
нують фінансові аналітики та експерти з про-
тидії відмиванню коштів, отриманих злочин-
ним шляхом задля підвищення рівня проти-
дії фінансовій корупції. 
Не менш важливим складовим елемен-

том організаційної діяльності антикорупцій-
ної прокуратури є координація, яку в силу 
специфіки її роботи можна охарактеризувати 
і яка є сукупність взаємоузгоджених дій, рі-
шень та заходів, в рамках єдиного співробіт-
ництва по боротьбі із корупцією в найвищих 
своїх проявах. 
Не буде помилкою відмітити, що без спів-

робітництва із органами та установами ви-
конавчої влади антикорупційна прокуратуру 
не зможе здійснювати ефективний нагляд за 
здійснення правоохоронної діяльності детек-
тивами антикорупційного бюро. На відміну 
від координації діяльності роботою правоо-
хоронних органів загальною прокуратурою, 
взаємодія антикорупційної прокуратури із 
органами та установами державної влади 
буде відзначають особливою специфікою. 
По-перше, управління координаційною ді-
яльністю здійснюватиметься керівником ан-
тикорупційної прокуратури. По-друге, пріо-
ритетними суб’єктами взаємодії будуть спеці-
алізовані антикорупційні органи і установи, 
а саме: Національне антикорупційне бюро, 
Національне агентство з питань запобігання 
корупції, Урядовий уповноважений з питань 
антикорупційної політики. Проте, врахову-
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ючи той факт, що антикорупційна прокура-
тура здійснює нагляд за досудовим розслі-
дуванням корупційних правопорушень ви-
щими посадовими особами та державними 
службовцями, то необхідність взаємодії ви-
являється і з центральними органами дер-
жавної влади та органами місцевого само-
врядування. Не виключенням є взаємодії із 
приватними суб’єктами (банки, адвокатські 
та нотаріальні об’єднання). 
Іншим організаційним аспектом функ-

ціонування антикорупційної прокуратури 
є кадрове забезпечення, що випливає із за-
вдання побудови ефективної сучасної ан-
тикорупційної служби за європейськими 
стандартами. Як було відзначено в попере-
дньому підрозділі, одним із удосконалених 
елементів правових засобів профілактики та 
протидії корупційним правопорушенням за 
антикорупційним законодавством України 
2014-2015 років є прийняття так званих ко-
дексів поведінки. У європейській практиці 
прийнято вважати, що оскільки працівники 
прокуратури здійснюються нагляд за роз-
слідуванням корупційних правопорушень, 
вони самі повинні бути зразком у своїй анти-
корупційній поведінці. До факторів мораль-
ного антикорупційного етикету прокурора 
відносять наступні: прокурор повинен бути 
прикладом для своїх колег в області нетер-
пимого ставлення до корупції; працівники 
прокуратури повинні відкидати всі спроби 
підкупу і негайно повідомляти про ці факти 
особам, відповідальним за її запобігання, або 
безпосередньому керівництву; у разі виник-
нення конфлікту інтересів потрібно залучати 
своїх колег у якості свідків; організація робо-
ти повинна бути побудована таким чином, 
щоб її можна було перевірити в будь-який 
час; прокурори зобов’язані чітко розділяти 
свою службову діяльність і приватне життя 
для запобігання конфлікту інтересів; при ви-
явленні фактів корупції у процесі виконання 
своїх службових обов’язків прокурор пови-
нен повідомити про це особу, відповідально-
му за запобігання корупції або керівнику; у 
разі виявлення структурних підрозділів, що 
сприяють корупції, необхідно організувати 
свою роботу таким чином, щоб не бути залу-
ченим у дану діяльність; прокурори повинні 
періодично проходити підготовку та пере-

підготовку з питань протидії корупції; якщо 
ж прокурор все-таки виявився залученим у 
корупційну діяльність, то він не повинен бо-
ятися повідомити про це, оскільки, це може 
бути враховано як пом’якшувальну обстави-
ну при визначенні ступеня його винності [8, 
с. 162-163].
Розділ VI Закону України «Про запобі-

гання корупції» містить обов’язок державних 
службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування дотримуватися вимог закону та 
загальновизнаних етичних норм поведінки, 
бути ввічливими у стосунках з громадянами, 
керівниками, колегами і підлеглими (ст. 38 
Закону України «Про запобігання коруп-
ції»). Окрім цього, положеннями Розділ VI 
Закону України «Про запобігання корупції» 
визначено наступні засади професійності в 
діяльності публічних службовців: пріоритет 
інтересів органу чи установи, що її представ-
ляє державний службовець, політична ней-
тральність, неупередженість, компетентність 
та ефективність, нерозголошення інформа-
ції, утримання від виконання незаконних рі-
шень чи доручень. Проте, означені правила 
є загальними правилами етичної поведінки, 
які стосуються всіх публічних службовців. На 
наш погляд, необхідно виокремлювати спе-
ціальні правила етичного кодексу поведінки 
та професійної діяльності щодо публічних 
службовців, діяльність яких направлено ви-
ключно на боротьбу із корупцією. Ці стандар-
ти повинні встановлювати більш жорсткий 
контроль за приватним життям службовця, 
який здійснює нагляд за правоохоронною 
антикорупційною діяльністю на найвищому 
рівні. Наприклад, у ст. 29 Закону України 
«Про Національне антикорупційне бюро» за-
значено, що підрозділи внутрішнього контр-
олю здійснюють моніторинг способу життя 
працівників антикорупційного бюро з метою 
встановлення відповідності рівня життя пра-
цівника майну і доходам цього працівника та 
його членів сім’ї згідно з декларацією особи, 
уповноваженої на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, що по-
дається ним відповідно до закону [11]. При 
цьому вищенаведеним Законом не передба-
чено обмежень у часі, способі, режимі такого 
моніторингу. Одразу виникає питання, чи 
можливо це вважати протиправним втручан-



111

Âàíä³í ª.Â. - Îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè ôóíêö³îíóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿...

ням у приватне життя публічного службовця, 
виходячи зі змісту ст. 32 Конституції України 
(«…Не допускається збирання, зберігання, 
використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім випад-
ків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добро-
буту та прав людини…»)? 
Конституційний Суд України у своєму 

рішенні від 20.01.2012 № 2-рп/2012 чітко 
відмітив, що перебування особи на посаді, 
пов’язаній зі здійсненням функцій держа-
ви або органів місцевого самоврядування, 
передбачає не тільки гарантії захисту прав 
цієї особи, а й додаткові правові обтяжен-
ня. Публічний характер як самих органів 
– суб’єктів владних повноважень, так і їх 
посадових осіб вимагає оприлюднення пев-
ної інформації для формування громадської 
думки про довіру до влади та підтримку її ав-
торитету у суспільстві [9]. Виходячи із того, 
що категорію працівників антикорупційної 
прокуратури можна віднести до найвищого 
державного рангу служби та враховуючи той 
факт, що їх діяльність є професійною у сфері 
боротьби із корупцією, вважаємо за доцільне 
рекомендувати внести зміни до Наказу Гене-
ральної прокуратури України від 28 листопа-
да 2012 року № 123, а саме, доповнити його 
статтею 21 наступного змісту: «Підрозділи 
внутрішнього контролю органів державного 
бюро розслідувань здійснюють моніторинг 
способу життя прокурорів Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури з метою вста-
новлення відповідності рівня життя майну і 
доходам цього прокурора та його членів сім’ї 
згідно з декларацією, що подається ним». 
При цьому до предмету моніторингу необ-
хідно включати поведінку, відношення до 
подарунків, загальний образ життя та ін..
На підставі аналізу досвіду Німеччини, з 

метою своєчасного виявлення корупційних 
діянь, у діяльності антикорупційної проку-
ратури доречно також запровадити практи-
ку реалізації принципу «багатьох очей». Її 
змістом є одночасна перевірка на прозорість 
публічного службовця декількома працівни-
ками суміжного підрозділу чи підрозділами 
іншого територіального органу антикоруп-
ційної прокуратури. Це дасть змогу підвищи-
ти рівень самоконтролю в діяльності антико-

рупційної прокуратури [10, с. 162]. 
Досвід Франції та Німеччини в кадрових 

стратегіях дає можливість відмітити такий 
ефективний засіб антикорупційного спря-
мування як ротація кадрів. Як відзначено в 
Директиві Федерального уряду по поперед-
женню корупції у федеральній адміністрації 
МВС ФРМ від 30 липня 2004 року ротація 
посадових осіб, що перебувають на керівних 
посадах в органах публічної влади повинна 
здійснюватися кожних 5 років [10, с. 162]. 
При цьому, враховуючи положення ст. 5, 
ст. 8-1 Закону України «Про прокуратуру» 
від 14.10.2014 № 1697-VII керівними посада-
ми підрозділів антикорупційної прокуратури 
слід вважати антикорупційного прокуратура 
та його заступників, керівників відділів анти-
корупційної прокуратури та їх заступників. 
На наш погляд, таку систему аналізу ко-

рупційних ризиків у діяльності антикорупцій-
них прокурорів доцільно створити і в Укра-
їні. Вона повинна стати складовою загальної 
антикорупційної стратегії в системі кадрового 
забезпечення із обов’язковим розповсюджу-
ватися на всіх працівників прокуратури. 

 
Висновок

Отже, антикорупційна прокуратура 
України є структурним підрозділом Гене-
ральної прокуратури України, яка уповно-
важена на здійснення нагляду під час досу-
дового розслідуванням щодо корупційних 
правопорушень Національним антикоруп-
ційним бюро. Створення антикорупційної 
прокуратури в України є продуктом органі-
заційного та функціонального реформування 
органів прокуратури відповідно до сучасних 
європейських стандартів та кращих практик 
передових країн світу. 
Основним елементом у системі організа-

ційного блоку функціонування антикоруп-
ційної прокуратури є забезпечення само-
стійності та незалежності підрозділу від зо-
внішнього впливу. З метою удосконалення 
організації діяльності антикорупційної про-
куратури рекомендується надати йому окре-
мі кошторисні, інформаційні та кадрові (по-
вноваження) права.
Специфічний складний, криміногенно-

резонансний, загальнодержавний характер 
кримінальних проваджень, нагляд за роз-



112Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2016

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

слідуванням яких здійснюють антикорупцій-
ні прокурори, потребує розробки особливої 
кадрової стратегії в діяльності спеціалізова-
ного антикорупційного інституту. Станом на 
сьогоднішній день законодавчої розробки та 
доопрацювання потребує: штатний розпис 
та структура антикорупційної прокуратури, 
стратегія експертно-галузевого (фахового) 
забезпечення кадровими ресурсами, спеці-
альні правила етичного кодексу поведінки 
антикорупційних прокурорів, ризикоорієн-
товна система оцінки схильності до коруп-
ційних проявів у професійній діяльності ан-
тикорупційної прокуратури. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена вивченню теоретико-

правового аспекту діяльності Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури в Україні.

SUMMARY 
The article is devoted to the problem of anti-

corruption prosecutors activities in Ukraine.
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Теоретические положения уголовного 
процесса рассматривают элементы дока-
зательств в ходе досудебного и судебного про-
изводства, рассматриваются положения 
доказывания обстоятельств, подлежащих 
установлению в уголовном производстве, вины 
подозреваемого (обвиняемого). Дается анализ 
теоретических разногласий процессуального 
определения доказательств в уголовном про-
цессе. Проводится анализ определения недо-
пустимости доказательств. Вносятся пред-
ложения по дальнейшему совершенствованию 
действующего законодательства.
Ключові слова: докази, доказування, слідчий, 

прокурор, суддя, сторона обвинувачення, сторона 
захисту, підозрюваний, обвинувачений, учасник про-
цесу.

 ÃÍÀÒÅÍÊÎ Âàëåð³ÿ Ñåðã³¿âíà - ïðîêóðîð â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñò³

ÓÄÊ 343.12

Актуальність статті необхідно розгля-
дати з концептуальних положень чинного 
законодавства. По-перше, процесуальний 
зміст КПК України викликає багато питань 
та не дає, в окремих випадках, відповіді 
на застосування теоретичних аспектів зби-
рання, закріплення, оцінки доказів та про-
цесуального змісту доказування обставин 
кримінального правопорушення. По-друге, 
практика роботи слідчого, прокурора, судді 
та колегіального суду вказує на виникнення 
гострих практичних дискусій з питань пра-
вотворчості та правозастосування доказів 
під час досудового та судового проваджен-
ня, визначення їх недопустимості. По-третє, 
необхідно звернути увагу на наукові позиції 
окремих авторів, які підкреслюють, що вста-

новлена кримінальна процесуальна практика 
має суттєві недоліки під час доказування, та 
надають нові положення щодо доповнення 
та зміни чинного законодавства України, зо-
крема встановлення перевірки заяви про 
вчинене кримінальне правопорушення, про-
ведення слідчих розшукових, негласних слід-
чих (розшукових) дій та визначення доказів 
допустимими або недопустимими під час до-
судового розслідування та судового розгляду. 
Предметом дослідження стало співвід-

ношення теоретичних елементів доказів, 
які були визначені за період дії Статусу Кри-
мінального Укладення 1864 року до вста-
новлення КПК України 1961 року, а також 
нових конструкцій доказів, які визначені у 
КПК України 2012 року. Аналіз інституту 
доказів дозволяє вивчати доказове право з 
точки зору наукового розвитку, надати об-
ґрунтовану критику деяких законодавчих 
новацій, теоретичних концепцій. 

Кращі вчені юристи століття багато пра-
цювали над визначенням доказів, за допомо-
гою яких слідчий, прокурор, суддя, колегіаль-
ний суд повинні встановити вину підозрюва-
ного, обвинуваченого та бути неупереджени-
ми, на підставі внутрішнього переконання, 
що саме обвинувачений вчинив криміналь-
не правопорушення. 
Слід звернути увагу на вчених, які за-

пропонували теоретичні положення доказів, 
зокрема Р.С. Белкін, А.Я. Вишинський, А.Я. 
Дубинський, М.В. Жогін, Г.М. Міньковський, 
М.М. Міхеєнко, С.М. Стахівський, В.Г. Тана-
севич, В.П. Шибіко та ін. [1; 2; 5; 6; 8].
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Необхідно зазначити, що в теорії кримі-
нального процесу немає жодного вченого, 
який не звернув увагу на систему, процесу-
альну дію доказів та запропонував своє ба-
чення їх процесуального змісту та доказу-
вання. Всі точки зору були єдині у тому, що 
доказом та доказуванням у кримінальному 
процесі є не тільки їх логічне обґрунтуван-
ня, а за допомогою проведення процесуаль-
них, слідчих розшукових, негласних слід-
чих (розшукових) дій, збирання, перевірки 
та оцінки надає аргументи щодо їх процесу-
ального закріплення у кримінальному про-
цесі, встановлення вини обвинуваченого під 
час судового розгляду.

Виклад загального матеріалу
Слідчий збирає відомості, фактичні дані, 

факти та процесуально закріплює їх як до-
кази. Процесуальна його діяльність є про-
цедурою доведення факту вчинення кримі-
нального правопорушення. Таким чином за 
допомогою доказів суддя повинен ухвалити 
вирок тільки на тих підставах, які знайшли 
свій вираз під час судового розслідування. 
Під час проведення огляду місця події, 

обшуку, слідчий складає процесуальний 
протокол за правилами КПК України. Ви-
лучені речові докази, документи можуть і 
повинні використовуватися для обґрунту-
вання його висновків у повідомленні про 
підозру, обвинувальному акті. Однак, суддя 
перевіряє докази, які йому надає прокурор, 
під час судового розгляду кримінального 
провадження та встановлює властивість до-
казів. Таким чином на підставі судових до-
казів суддя приймає процесуальні рішення 
та ухвалює вирок.
Складніше з показаннями підозрюва-

них, обвинувачених, потерпілих, свідків, 
отриманими під час досудового розсліду-
вання. 

Аналіз практики та емпіричний матеріал 
свідчить, що у 45% випадків потерпілий від-
мовлявся від своїх показань під час судового 
розгляду на підставі погроз відносно нього, 
шантажу, запропонування грошей та ін.        У 
55% випадків обвинувачений відмовлявся від 
своїх показань, які були дані на стадії досу-
дового провадження на підставі не процесу-
альних дій з боку оперативних підрозділів, 

слідчого. У 5% випадків свідки змінювали 
свої показання після того, як їм було запро-
поновано гроші, або вони вказували, що не 
так зрозуміли слідчого, який складав про-
токол допиту, а що вони підписували, то не 
читали, бо мали довіру до слідчого. 
Закон встановлює умови, коли суддя по-

винен оголосити показання свідка, потерпі-
лого, обвинуваченого для викриття неправ-
дивих показань, а чинне кримінальне зако-
нодавство встановлює кримінальну відпові-
дальність за неправдиві показання учасника 
процесу.
Ст. 84 КПК України вказує, що доказа-

ми в кримінальному провадженні є фактич-
ні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, 
слідчий суддя і суд встановлюють наявність 
чи відсутність фактів та обставин, що мають 
значення для кримінального провадження 
та підлягають доказуванню. З даного визна-
чення не зрозуміло, які докази встановлю-
ються під час досудового провадження слід-
чим, прокурором, а на підставі яких доказів 
суддя ухвалює вирок. 
Пропонуємо встановити назву ст. 84 

КПК України – судові докази. У даному разі 
буде приведено до єдиного процесуального 
змісту формування доказів, а саме на стадії 
досудового розслідування слідчий збирає 
фактичні дані, факти, відомості, а на стадії 
судового провадження суд встановлює судо-
ві докази та на їх підставі ухвалює процесу-
альне рішення.
Проблема істини у кримінальному про-

цесі завжди була гострою тому, що встано-
вити її за допомогою доказів під час судово-
го розгляду було важко. Суддя відповідає 
за вирок, а незаконний, необґрунтований 
вирок підлягає ретельній перевірці та ска-
суванню апеляційною інстанцією. 
Ю.М. Грошевой висловлював тезу, що 

внутрішнє судове переконання повинне 
бути побудоване на об’єктивних судових 
доказах, обвинувачення повинно бути до-
ведене загальноприйнятими процесуальни-
ми стандартами. Сторона обвинувачення та 
захисту під час судового розгляду повинні 
бути рівними при доведені обвинувачення 
[3, с. 56; 4, с. 33]. 
Теоретична конструкція доказів визна-

чена на підставі доказів допустимих, на-
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лежних, недопустимих. Виходячи з даних 
елементів закон встановлює, що слідчий не 
повинен бути стороною обвинувачення, а 
збирає докази, оцінює їх та надає через про-
курора до суду. 
Пропонуємо встановити повноваження 

слідчого та визначити його статус як судо-
вого слідчого. Даний статус слідчий мав за 
Статутом Кримінального Укладення цар-
ської Росії, а також за кримінальним проце-
сом Франції. Статус слідчого повинен бути 
віднесений до інституту судової влади. Про-
цесуальна самостійність слідчого повинна 
включати до себе, зокрема про кваліфікацію 
кримінального правопорушення, об’єм об-
винувачення, прийняття процесуального 
рішення про закриття кримінального про-
вадження або направлення його до суду. 
Даним положенням необхідно доповнити 
ст. 40 КПК України. 
Слідчий здійснює доказування обста-

вин кримінального правопорушення за до-
помогою проведення процесуальних, слід-
чих розшукових, негласних слідчих (роз-
шукових) дій, встановлює обставини, що 
підлягають доказуванню у кримінальному 
провадженні, а саме предмет доказуван-
ня. Предмет доказування у кримінально-
му провадженні визначено, зокрема подія 
кримінального правопорушення (час, міс-
це, спосіб та інші обставини вчинення кри-
мінального правопорушення); винуватість 
підозрюваного, обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, форма 
вини, мотив і мета вчинення кримінально-
го правопорушення; вид і розмір шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням, 
а також розмір процесуальних витрат; об-
ставини, які впливають на ступінь тяжкості 
вчиненого кримінального правопорушен-
ня, характеризують особу обвинуваченого, 
обтяжують чи пом’якшують покарання, які 
виключають кримінальну відповідальність 
або є підставою закриття кримінального 
провадження; обставини, що є підставою 
для звільнення від кримінальної відпові-
дальності або покарання; обставини, які 
підтверджують, що гроші, цінності та інше 
майно, які підлягають спеціальній конфіс-
кації, одержані внаслідок вчинення кримі-
нального правопорушення та/або є дохо-

дами від такого майна, або призначалися 
(використовувалися) для схиляння особи 
до вчинення кримінального правопору-
шення, фінансування та/або матеріального 
забезпечення кримінального правопору-
шення чи винагороди за його вчинення, 
або є предметом кримінального правопо-
рушення, у тому числі пов’язаного з їх неза-
конним обігом, або підшукані, виготовлені, 
пристосовані або використані як засоби чи 
знаряддя вчинення кримінального право-
порушення; обставини, що є підставою для 
застосування до юридичних осіб заходів 
кримінально-правового характеру.
Поняття предмета доказування продо-

вжує залишатися дискусійним у теорії до-
казів. Вчені кримінального процесуального 
циклу постійно прагнуть до поглиблення 
теоретичних положень доказування, нада-
ють нові форми та методи, зокрема, нове-
лою чинного КПК України є доказування 
обставин кримінального правопорушення 
за допомогою проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій, які вказують на вину 
підозрюваного.
М.М. Міхеєнко, С.М. Стахівський вва-

жали, що предмет доказування співпадає 
з пізнанням властивостей об’єктів, які по-
винен дослідити слідчий, прокурор, суддя. 
Юридичним виразом пізнання є доказуван-
ня, що охоплює досліджувані події, які ха-
рактеризують суспільно небезпечне діяння 
і є підставою для застосування в норм мате-
ріального і процесуального права з метою 
реалізації завдань кримінального прова-
дження. Роль предмету доказування можна 
визначити з урахуванням його призначення 
[6, с. 144; 8, с. 17].
М.С. Строгович висловлював тезу, що 

предмет доказування має наступні форми. 
Одна з них - це обставини, які відобража-
ють головний факт доказування у позитив-
ній формі. Друга форма є обставини, що 
виключають кримінальну відповідальність 
та вказують на головний факт у негативній 
формі [9, с. 98].
О.М. Ларін відзначав, що поняття пред-

мета доказування не співпадає з предметом 
обвинувачення [7, с. 44].
Дані точки зору необхідно проаналізува-

ти. Процесуальний зміст ст. 91 КПК Украї-
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ни вимагає від сторони обвинувачення про-
цесуально закріпити докази та здійснити 
доказування обставин, які вказують на факт 
вчинення певною особою кримінального 
правопорушення, зокрема встановити по-
дію кримінального правопорушення, вину 
підозрюваного (обвинуваченого), характер 
та розмір матеріальної шкоди, яка заподі-
яна кримінальним правопорушенням. Про-
галини, які мають місце під час досудового 
розслідування та не знайдуть свого виразу 
на стадії судового розгляду кримінального 
провадження, не можуть бути підставою 
для ухвалення обвинувального вироку.
С.А. Шейфер вказував, що предмет до-

казування повинен бути описаний за прин-
ципом дихотомії, з позначенням двох мож-
ливих результатів доведення. У теорії до-
казів спірним залишається питання про те, 
чи входять до предмету доказування поряд 
з обставинами, що характеризують подію 
як злочин, скоєний певною особою, також 
і проміжні (доказові) факти, на основі яких 
будується висновок про існування цих об-
ставин. Хоча кінцевою метою доведення є 
встановлення фактів, що мають правове зна-
чення, немає сумніву в тому, що і проміжні 
факти повинні бути доведені [10, с. 66].
Предмет доказування потребує уточнен-

ня. Пропонуємо його визначити, виходячи 
з фактичних даних, фактів про обставини 
вчинення кримінального правопорушення, 
події, що мали місце, на встановлення яко-
го спрямована доказова діяльність слідчого, 
прокурора та судді. 
Вказані у ст. 339 КПК України елемен-

ти доказів – відомості про факт необхідно 
узгодити дане відображення з об’єктивно іс-
нуючими фактами обставин кримінального 
правопорушення. 
При такому трактуванні предмета до-

казування він неминуче зливається з комп-
лексом доказів, зібраних під час досудового 
розслідування, змішує його відображення 
на стадії судового розгляду.
Слід звернути увагу на загальні правила 

проведення слідчих розшукових, негласних 
слідчих (розшукових) дій, процесуальний 
порядок отримання ухвали слідчого судді на 
проведення даних дій, які тимчасово зачіпа-
ють конституційні права і свободи людини.

Основним аспектом даної теоретичної 
проблеми є процесуальний зміст визнання 
доказів неприпустимими. У даному разі 
можна визначити, що дотримування пра-
вил проведення слідчих розшукових дії, 
які вказують на недостовірність отриман-
ня фактичних даних, фактів, відомостей з 
порушенням чинного законодавства, або 
шляхом застосування погроз, насильства та 
інших заборонених способів, що виключає 
можливість їх перевірки необхідно визнача-
ти докази неприпустимими. 
Для безумовного визначення непри-

пустимості доказів є підстави, які визначені 
у КПК України та свідчать про умови і по-
рядок проведення слідчих розшукових дій, 
спрямованих на збирання і перевірку дока-
зів їх закріплення у протоколах. 
Однак, ст. 97 КПК України вказує на 

окремі елементи неприпустимості доказів, 
зокрема показання учасників криміналь-
ного провадження заснованих на догадах, 
припущеннях, слуху, а також показань свід-
ка, який не може вказати джерело своєї ін-
формації. Законодавець визначає, що дані 
показання з чужих слів мають бути доступ-
ні для перевірки і оцінки їх достовірності.-
З точки зору процесуальних методів та 
форм, дана перевірка повинна бути виклю-
чена, якщо в її основі є догадки, припущен-
ня або учасник процесу надає показання та 
приховує або не вказує джерела своєї інфор-
мації. В останньому випадку сторона обви-
нувачення або захисту, яка зацікавлена   в 
перевірці показань, позбавлена   можливості 
ставати питання в суді свідку, який є джере-
лом відомостей, які повідомляє суду учасник 
процесу. 
Пропонуємо виключити з чинного КПК 

України ст. 97 КПК, яка не відповідає заса-
дам змагальності сторін, є неприпустимим 
доказом під час досудового та судового про-
вадження.

Висновок
Всі ці норми КПК України спрямовані 

на встановлення обставин кримінального 
правопорушення за допомогою законності 
їх проведення і не можуть бути розглянуті 
та оцінені без їх сукупності з усіма доказами. 
Необхідно встановити правило про умови 
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виключення в суді доказів, які встановлені 
на стадії досудового розслідування та мають 
суттєві протиріччя на стадії судового роз-
гляду. Тягар доведення доказів повинен 
бути покладений на прокурора, а суддя по-
винен розглядати та встановити докази, що 
є основною для законного, обґрунтованого 
ухвалення вироку. 
Суддя на стадії підготовчого проваджен-

ня повинен скласти ухвалу про виключення 
доказів, які не можуть використовуватися і 
оголошуватися в судовому засіданні та вико-
ристовуватися в процесі доказування.
Для створення рівноваги між стороною 

обвинувачення та захисту потрібна ради-
кальна реформа, сутність якої полягає у зби-
ранні доказів сторонами та надання їх суду, 
як це має місце в англосаксонській правій 
системі. Така реформа означала б доктри-
нальну зміну природи досудового розсліду-
вання. 
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АНОТАЦІЯ 
Теоретичні положення кримінального про-

цесу розглядають елементи, що діють під час 
досудового та судового провадження, встановлен-
ня доказів, обставин кримінального правопору-
шення та вини підозрюваного (обвинуваченого). 
Надається аналіз теоретичних розбіжностей 
доказів у кримінальному процесі. Вказується на 
елементи недопустимості використання дока-
зів у кримінальному процесі. Надається удоско-
налення чинного законодавства та пропозиції 
зміни.

SUMMARY 
The theoretical position of the criminal process 

consider the elements of evidence in pre-trial and trial 
proceedings, the provisions considered to be proof of 
circumstances establishing in criminal proceedings 
guilt of the suspect (the accused). The analysis of the 
theoretical differences procedural defi nition of evidence 
in criminal proceedings. The analysis of determining 
the inadmissibility of evidence. Proposals are made to 
further improve current legislation.
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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÌÅÕÀÍ²ÇÌÓ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÂÈÊÎÍÀÂ×Î¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Проанализированы задачи по реализации 
Концепции государственной политики в сфере 
реформирования Государственной уголовно-
исполнительной службы Украины. Приведе-
ны аргументы о целесообразности создания 
службы пробации на базе уголовно-исполни-
тельной инспекции. Предложены новые ре-
шения и подходы по совершенствованию меха-
низма реализации уголовно-исполнительной 
политики.
Ключові слова: кримінально-виконавча політи-

ка, служба пробації, засуджені, покарання, кримі-
нально-виконавча інспекція.

 ÎÃÎÐÎÄÍÈÊ ªâãåí ²âàíîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.26 (477)

Реформування механізму реалізації кри-
мінально-виконавчої політики України здій-
снюється у нашій державі фактично впро-
довж усього її існування. Сьогодні у цьому 
процесі домінують тенденції, пов’язані із 
забезпеченням реалізації конституційно-
го принципу верховенства права в процесі 
розбудови суверенної демократичної дер-
жави та європейських стандартів щодо умов 
тримання засуджених в установах виконан-
ня покарань.
Значна частина нормативно-правових 

актів національного законодавства України 
відповідає європейським стандартам і кон-
ституційним гарантіям прав і свобод люди-
ни та громадянина. Для осіб, що відбувають 
покарання, визначено спеціальні юридичні 
гарантії прав і свобод, представлені норма-
тивно- та організаційно-правовими меха-
нізмами КК України, КВК України, законів 
України, указів Президента України, по-

станов Кабінету Міністрів України та ДПтС 
України [1, c. 49].
Проблемні питання діяльності органів 

та установ виконання покарань були пред-
метом наукових досліджень Є.Ю. Бараша, 
А.О. Галай, С.К. Гречанюка, О.М. Джужи, 
В.А. Льовочкіна, В.П. Пєткова, О.Б. Пта-
шинського, Г.О. Радова, О.В. Романенко, 
А.Х. Степанюка, В.М. Трубникова, С.Я. Фа-
ренюка та інших науковців.
Проте, у вітчизняній юридичній науці 

питання щодо удосконалення механізму ре-
алізації кримінально-виконавчої політики 
України висвітлені недостатньо, в існую-
чих наукових працях вони досліджувались 
фрагментарно або в рамках ширшої право-
вої проблематики, без комплексного підхо-
ду, що свідчить про своєчасність та актуаль-
ність дослідження обраної теми. 
Метою статті є проаналізувати завдання 

з реалізації Концепції державної політики у 
сфері реформування Державної криміналь-
но-виконавчої служби України та запропо-
нувати нові рішення та підходи щодо удо-
сконалення механізму реалізації криміналь-
но-виконавчої політики.
Існує низка напрямів і завдань з реалі-

зації Концепції державної політики у сфері 
реформування Державної кримінально-
виконавчої служби України, затвердженої 
Указом Президента України від 8 листопада 
2012 року № 631, та Державної цільової про-
грами реформування Державної криміналь-
но-виконавчої служби на 2013–2017 роки, 
затвердженої Постановою Кабінету Міні-
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стрів України від 29 квітня 2013 р. № 345.
Перше завдання стосується поліпшення 

умов тримання засуджених та осіб, узятих 
під варту. Воно пов’язується насамперед із 
практичною реалізацією вимог нової редак-
ції статті 115 КВК України, згідно з якою 
норма житлової площі на одного засудже-
ного збільшується з 3 кв. метрів до 4-х кв. 
метрів та встановлюється, що засуджені 
проживають, як правило, у гуртожитках з 
блочним (камерним) розміщенням.
Це є складним завданням з огляду на 

те, що практично всі виправні колонії на 
території України будувалися у післявоєнні 
роки та передбачали групове проживання 
засуджених. При цьому нерідко під гурто-
житки пристосовувалися приміщення ін-
шого функціонального призначення, тому 
ставити завданням перебудову всіх установ 
за єдиним проектом нереально, насамперед 
виходячи з фінансово-економічних можли-
востей держави.
Разом із тим необхідно визначити єди-

ний підхід або модель організаційної побу-
дови пенітенціарного закладу, до якого слід 
максимально наближати існуючі установи 
виконання покарань. Для цього рішенням 
колегії ДПтС України від 14 лютого 2013 
року схвалено перелік відповідних базових 
установ різного виду для відпрацювання 
єдиних стандартів щодо їх облаштування.
Найбільш насиченими сучасними техно-

логічними підходами мають стати заходи з 
модернізації системи інженерно-технічних 
засобів охорони і нагляду з метою створен-
ня багаторівневої системи централізованої 
охорони і відеомоніторингу, створення ав-
томатизованих інформаційних та телекому-
нікаційних систем Державної пенітенціар-
ної служби України.
Друге завдання – удосконалення системи 

охорони здоров’я засуджених та осіб, узя-
тих під варту, підвищення якості медичної 
допомоги. Його реалізація полягає у за-
безпеченні установ виконання покарань та 
слідчих ізоляторів сучасним медичним об-
ладнанням, спеціальними санітарними ав-
томобілями для транспортування хворих на 
туберкульоз або інші захворювання.
Третє завдання – підвищення рівня орга-

нізації соціально-виховної та психологічної 

роботи із засудженими. Для його досяг-
нення має бути передбачено розроблення 
і впровадження науково обґрунтованих ме-
тодик та програм психолого-педагогічного 
вивчення особистості засудженого і засобів 
корекції його поведінки, а також спеціалізо-
ваних методик та рекомендацій щодо форм 
і методів впливу на засуджених за допомо-
гою програм диференційованого виховного 
впливу.
Важливе значення має вдосконалення 

системи стимулювання засуджених до за-
конослухняної поведінки та ресоціалізації 
шляхом запровадження поетапної зміни 
умов їх тримання, розроблення та впрова-
дження системи критеріїв оцінки ступенів 
виправлення засуджених, налагодження ді-
євої взаємодії органів та установ виконання 
покарань із суб’єктами соціального патро-
нажу осіб, звільнених із місць позбавлення 
волі.
Четверте завдання – модернізація під-

приємств установ виконання покарань, а 
також удосконалення системи професійної 
підготовки засуджених.
Викликає занепокоєність критичний 

стан сфери виробничої діяльності підпри-
ємств установ виконання покарань, відсут-
ність ефективної системи мотивації трудо-
вої діяльності засуджених, що не сприяє 
закріпленню у них трудових навичок як 
невід’ємної складової процесу ресоціаліза-
ції, а також відшкодуванню збитків, заподі-
яних злочинами (загальна сума за виконав-
чими листами – понад 500 млн. грн.). Крім 
того, відсутність пільгових умов діяльності 
підприємств та механізму їх оподаткування 
призвело до зростання загальної заборгова-
ності (майже до 180 млн. грн.), що не дозво-
ляє спрямувати доходи від працевикорис-
тання засуджених на покращення умов їх 
тримання.
Важливе значення для вирішення цих 

проблем має вдосконалення принципів ді-
яльності підприємств установ виконання 
покарань, створення умов для залучення 
інвестицій у підприємства установ вико-
нання покарань та забезпечення їх стабіль-
ного розвитку, вирішення питань заборго-
ваності зі сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів.
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Для цього, зокрема, передбачено розро-
блення Проекту Закону України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу Укра-
їни» щодо надання пільг для потенційних 
інвесторів, що збільшить залучення інвес-
тицій у виробничу сферу підприємств уста-
нов виконання покарань, а також проекту 
Закону України «Про внесення змін до За-
кону України „Про здійснення державних 
закупівель” щодо надання преференцій для 
підприємств, працівниками яких є особи, 
які відбувають покарання в місцях позбав-
лення волі».
Участь засуджених у суспільно корисній 

праці як складова процесу їх ресоціалізації 
передбачає запровадження дієвого меха-
нізму їх заохочення до трудової діяльності 
та оптимізації системи оплати праці. Це, 
насамперед, вирішення на законодавчому 
рівні питань про надання працюючим за-
судженим так званих «трудових відпусток», 
призначення пенсій у період відбування по-
карання тощо.
П’яте завдання – підвищення ефектив-

ності діяльності персоналу органів та уста-
нов виконання покарань. Його важливість 
бачиться, зокрема, у тому, що успіх будь-
яких реформ залежить від рівня їх сприй-
няття людьми, на яких покладається їх ре-
алізація.
Успішна реалізація зазначеного напря-

му потребує зміни професійної психології 
та подолання стереотипів у взаємовідноси-
нах персоналу установ виконання покарань 
та засуджених. Це є неможливим без доко-
рінної зміни системи підготовки і навчання 
пенітенціарного персоналу, а також під-
вищення рівня його мотивації з огляду на 
характер та обсяг роботи з урахуванням ре-
комендацій Європейських пенітенціарних 
правил.
Шосте завдання – підвищення ефектив-

ності виконання покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі. Саме цей напрям ві-
дображає соціальну переорієнтацію кри-
мінально-виконавчої політики держа-
ви з наданням переваги покаранням, не 
пов’язаним з позбавленням волі.
Невід’ємною складовою цих заходів є 

розроблення і впровадження системи реа-
білітаційних та корекційних програм для 

осіб, до яких застосовано покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі, та осіб, звіль-
нених від відбування покарання з випро-
буванням, а також волонтерських програм, 
заходів постпенітенціарної опіки та соціаль-
ного патронажу осіб, звільнених із місць по-
збавлення волі.
Необхідно вжити заходів щодо створен-

ня правових та матеріально-технічних умов 
для реформування кримінально-виконавчої 
інспекції у службу пробації, зокрема розро-
блення проекту Закону України «Про про-
бацію».
Питання щодо  запровадження в Украї-

ні служби пробації обговорюється владою, 
громадськістю, науковцями й практичними 
працівниками вже більше 10 років. Офіцій-
но пробація заявила про себе в Україні у 
травні 2002 року, коли делегація Держав-
ного департаменту України з питань вико-
нання покарань повернулася з відрядження 
у Королівство Швецію (23–29 квітня 2002 
року) і за його результатами подала до Кабі-
нету Міністрів України пропозиції про ство-
рення в Україні служби пробації. У відпо-
відь КМУ 28 травня 2002 року було надано 
офіційне доручення ДДУПВП за № 3974/84 
щодо узгодження пропозиції по створенню 
служби пробації в Україні. Після оновлення 
пропозицій КМУ доручив Міністерству юс-
тиції, МВС, Мінпраці та соцполітики й Ге-
неральній прокуратурі України опрацювати 
це питання та надати власні пропозиції у 
сфері пробації ДДУПВП. Надійшли відпо-
відні пропозиції і з Верховного суду Укра-
їни. Не залишилися осторонь і громадські 
об’єднання та деякі міжнародні організації.
З урахуванням узагальнених та опрацьо-

ваних пропозицій, а також за результатами 
вивчення міжнародного досвіду у цій сфері 
було підготовлено відповідні проекти зако-
нів. Проекти Законів України «Про проба-
цію» (реєстр. № 3412) [2] та «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо гуманізації кримінального законодав-
ства та організаційно-правових передумов 
впровадження пробації)» (реєстр. № 3413) 
[3], однак п’ять років до цих проектів зако-
нів України ніхто не звертався. При цьому 
питання впровадження пробації в Україні 
спочатку було закріплено у двох держав-
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них концепціях: Концепції реформування 
кримінальної юстиції України, затвердже-
ної Указом Президента України від 8 квіт-
ня 2008 року № 311/2008 [4], та Концепції 
реформування Державної кримінально-ви-
конавчої служби України, схваленої Указом 
Президента України від 25 квітня 2008 року 
№ 401/2008 [5].
Незважаючи на це, питання ухвалення 

відповідних законів вирішено не було. Вод-
ночас з’явилися і нові погляди на законо-
давче врегулювання цього питання, оскіль-
ки з часу створення зареєстрованих законо-
проектних пропозицій Комітетом Міністрів 
Ради Європи у січні 2010 року були ухвалені 
рекомендації СМУКес (2010) про Правила 
Ради Європи про пробацію [6], які конкре-
тизували деякі положення про функціону-
вання сучасних європейських систем проба-
ції, а також Указ Президента України «Про 
оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року 
№ 1085У2010, яким, зокрема, створено Дер-
жавну пенітенціарну службу України [7].
Таким чином, створено передумови усу-

нення головного гальмівного фактору ухва-
лення законодавства про пробацію, яким 
була економічна недоцільність створення у 
державі нової окремої служби, що певною 
мірою дублювала б функції виконання по-
карань. Вирішити це питання стало мож-
ливо через створення органів пробації на 
базі кримінально-виконавчої інспекції, яка 
на сьогодні у межах чинного законодавства 
вже здійснює деякі функції пробації стосов-
но виконання покарань, не пов’язаних із 
позбавленням волі, й має певну матеріальну 
базу та штат працівників.
Сьогодні штат працівників криміналь-

но-виконавчої інспекції нараховує 3145 по-
сад. Персонал кримінально-виконавчої ін-
спекції має досвід виконання покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, та забезпе-
чення контролю за поведінкою осіб, звіль-
нених від відбування покарання з випро-
буванням. Ці функції у перспективі будуть 
виконувати і органи пробації.
Повертаючись до законопроектів 

№ 3412 і № 3413, необхідно зазначити, що 
вони обидва 12 грудня 2012 року були від-
кликані. Водночас на рівні ДПтС України 

послідовно обстоюється позиція про доціль-
ність створення служби пробації на базі кри-
мінально-виконавчої інспекції зі зміщенням 
акценту в її роботі з виконання і контролю 
на виправлення, соціальну допомогу, адап-
тацію та ресоціалізацію засуджених.
Правові та організаційні перетворення у 

діяльності кримінально-виконавчої інспек-
ції мають відбуватися за зразком служб про-
бації, які існують у багатьох європейських 
країнах. Такий процес обумовлюється гу-
манізацією кримінальної політики держави, 
поширенням практики застосування пока-
рань, не пов’язаних з позбавленням волі. 
На обліку кримінально-виконавчої інспекції 
перебуває більше половини всіх засуджених 
за злочини. Роль цієї служби у подальшому 
зростатиме та потребуватиме впровадження 
у її діяльність сучасних, визнаних та науково 
обґрунтованих форм і методів роботи. Акту-
альним є вивчення кримінальної політики 
зарубіжних країн, де пріоритет віддаєть-
ся альтернативним санкціям, що дозволяє 
зменшити чисельність тюремного населен-
ня й уникнути негативного впливу позбав-
лення волі на особистість засудженого.
Інші питання вдосконалення механізму 

реалізації кримінально-виконавчої політики 
України також мають вирішуватись у поєд-
нанні з вирішенням питань реформування 
кримінально-виконавчої системи. Для цьо-
го необхідно здійснити низку наступних за-
ходів у напрямі гуманізації законодавства й 
удосконалення правозастосовчої діяльності: 
1) забезпечити якісно новий рівень підготов-
ки персоналу органів та установ виконання 
покарань, спрямований на утвердження в 
їх свідомості принципів гуманізму та форму-
вання відповідних внутрішніх переконань, 
необхідних для професійної діяльності;-
2) широко залучати громадськість до виправ-
лення і ресоціалізації засуджених, а не зали-
шати це положення суто декларативним. 
Неухильне дотримання прав людини 

під час виконання кримінальних покарань 
є одним із найважливіших завдань кримі-
нально-виконавчої системи, яке Україна по-
ступово втілює в життя з метою інтеграції до 
європейської спільноти. По-перше, засудже-
ні особи є частиною українського суспіль-
ства, а Конституція України визнає найви-
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щою соціальною цінністю людину, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпеку. Згідно з Основним Законом права 
і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. 
Утвердження та забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави. 
По-друге, кримінально-виконавча систе-
ма повинна забезпечити виконання свого 
основного завдання – виправлення право-
порушника та забезпечення його наступної 
ресоціалізації. Дотримання прав людини у 
діяльності кримінально-виконавчої системи 
є суттєвим фактором, що полегшує вирі-
шення поставлених перед нею завдань. 
Із метою подолання існуючих недоліків 

у сфері реалізації кримінально-виконавчої 
політики доцільним є здійснення наступних 
заходів. 

1. Щодо забезпечення неухильного до-
тримання прав ув’язнених: а) здійснити 
аналіз проблем порушення прав людини під 
час виконання покарань та розробити захо-
ди щодо покращення стану справ у цій сфе-
рі; б) запровадити диференційований підхід 
до різних категорій засуджених (максималь-
на ізоляція тих, які віддають перевагу про-
типравній лінії поведінки, від основної маси 
засуджених) під час їх тримання в місцях 
позбавлення волі; в) забезпечити здійснен-
ня заходів щодо підготовки засуджених до 
звільнення, сприяти у вирішенні питань їх 
трудового і побутового влаштування та со-
ціальної адаптації після звільнення. 

2. Щодо поліпшення організації поряд-
ку тримання та матеріально-побутового за-
безпечення засуджених необхідно: а) забез-
печити приведення у відповідність до між-
народних стандартів роздільне тримання 
засуджених за злочини проти особи та за 
інші злочини, забезпечити можливість змі-
ни умов тримання засуджених залежно від 
їх поведінки; б) створити умови для можли-
вості надання засудженим, окрім передба-
чених законодавством, платних побутових, 
оздоровчих та інших послуг; в) переглянути 
мінімальні норми витрат на утримання за-
суджених із метою приведення їх у відповід-
ність до міжнародних стандартів; г) створи-
ти систему стабільного матеріально-побуто-
вого забезпечення засуджених; д) перегля-

нути норми проектування та будівництва 
будівель і споруд установ виконання пока-
рань; е) обстежити із залученням фахівців 
проектно-дослідних інститутів технічний 
стан режимних корпусів слідчих ізоляторів; 
ж) здійснити технічне переоснащення, ре-
конструкцію та будівництво будівель і спо-
руд, житлових зон установ виконання по-
карань з урахуванням блочного розміщен-
ня засуджених відповідно до міжнародних 
стандартів; з) створити достатню кількість 
місць в установах виконання покарань для 
тримання осіб, засуджених до довічного по-
збавлення волі; з) забезпечити відповідність 
одягу засуджених гігієнічним, естетичним, 
функціональним та іншим вимогам, розши-
рити асортимент дозволених предметів ін-
дивідуального та колективного користуван-
ня, оптимізувати перелік товарів, забороне-
них до реалізації через торговельну мережу 
засудженим та ув’язненим. 

3. Щодо покращення медико-санітар-
ного забезпечення необхідно: а) ухвалити 
нормативно-правові акти, спрямовані на 
вдосконалення надання медичної допомо-
ги засудженим та ув’язненим, порядку за-
стосування примусових заходів медичного 
характеру; б) створити системи діагности-
ки та запобігання поширенню захворю-
вання на туберкульоз серед засуджених та 
ув’язнених; в) створити у кожному слідчому 
ізоляторі спеціальні протитуберкульозні за-
клади; г) удосконалити відомчу систему ме-
дико-санітарного забезпечення засуджених 
та ув’язнених, забезпечити поетапне набли-
ження рівня медичної допомоги до норм і 
стандартів, запроваджених у пенітенціар-
них системах європейських держав; д) під-
вищити рівень взаємодії медико-санітарних 
служб, лікувально-профілактичних закладів 
і медичних частин органів та установ ви-
конання покарань із територіальними ор-
ганами охорони здоров’я й забезпечення 
на цій основі належного рівня діагностики 
захворювань і надання медичної допомоги 
засудженим та ув’язненим; е) забезпечи-
ти оновлення матеріально-технічної бази 
лікувально-профілактичних закладів кри-
мінально-виконавчої системи; ж) удоскона-
лити систему санітарно-епідеміологічного 
нагляду в органах та установах виконання 
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покарань; з) створити багатопрофільний 
лікувально-профілактичний заклад для на-
дання спеціалізованої медичної допомоги 
засудженим жінкам. 

4. Для вдосконалення соціально-вихов-
ної та психологічної роботи із засудженими 
необхідно: а) спрямовувати соціально-ви-
ховну роботу на формування та закріплен-
ня у засуджених прагнення до зайняття 
суспільно корисною діяльністю, сумлінного 
ставлення до праці, додержання вимог зако-
нів та інших прийнятних у суспільстві пра-
вил поведінки, підвищення їх загальноосвіт-
нього і культурного рівнів; б) удосконалити 
порядок зміни умов відбування покарання 
засуджених у межах однієї установи залежно 
від їх поведінки; в) забезпечити оптимальне 
співвідношення чисельності засуджених та 
персоналу в установах виконання покарань; 
г) створити систему стимулювання роботи 
персоналу соціально-психологічної служ-
би залежно від стажу роботи в цій службі, 
освіти, категорії засуджених та ефективнос-
ті виконання функціональних обов’язків, 
сприяти розвитку інституту соціальних пра-
цівників; д) забезпечити подальший розви-
ток та вдосконалення загальноосвітнього і 
професійного навчання засуджених з ура-
хуванням інтересів не тільки власного ви-
робництва, а і ринку праці, можливого пра-
цевлаштування й продовження навчання 
після звільнення від відбування покарання, 
сприяти розвитку освітніх програм для засу-
джених із використанням дистанційної фор-
ми навчання; е) підтримувати і зміцнювати 
соціальні зв’язки засуджених з їхніми роди-
чами, громадськими, релігійними та інши-
ми організаціями; ж) удосконалити форми і 
методи психолого-педагогічного впливу на 
засуджених, забезпечити використання у 
процесі їх ресоціалізації можливостей регіо-
нальних соціальних інститутів; з) розвивати 
позитивні здібності та формувати соціально-
корисні навички у засуджених за допомо-
гою програм диференційованого виховного 
впливу з урахуванням поведінки, психічно-
го стану і ступеня соціальної занедбаності; 
и) забезпечити у соціально-виховній роботі 
пріоритет методів переконання і стимулю-
вання правомірної поведінки засуджених, 
використовувати всі форми соціально-ви-

ховної роботи, що сприяють становленню 
засуджених на життєву позицію, яка відпо-
відає соціально-правовим нормам; к) забез-
печити подальший розвиток психологічної 
роботи, підготовку фахівців-психологів, роз-
роблення та впровадження науково обґрун-
тованих методик і програм психолого-педа-
гогічного вивчення особистості засудженого 
та засобів корекції його поведінки. 
Забезпечення виконання концептуаль-

них завдань з удосконалення механізму реа-
лізації кримінально-виконавчої політики по-
требує злагодженої та напруженої роботи ке-
рівників усіх ланок. При цьому для реалізації 
цих завдань потрібні якісно нові рішення та 
підходи. Зокрема, для цільового наукового 
супроводження й забезпечення реалізації 
кримінально-виконавчої політики необхід-
ним є утворення при Державній пенітенці-
арній службі Пенітенціарної ради як коле-
гіального консультативно-дорадчого й екс-
пертного органу. До її складу мають увійти 
заступники Голови Служби та начальники 
структурних підрозділів апарату, керівники 
територіальних органів і відомчих навчаль-
них закладів, найбільш досвідчені й пер-
спективні начальники виправних колоній і 
слідчих ізоляторів, лікарняних закладів і під-
розділів кримінально-виконавчої інспекції, 
представники Наукової і Громадської рад, 
ветеранської і профспілкової організацій.
Крім того, вдосконалення функціону-

вання кримінально-виконавчої служби має 
базуватися і на врахуванні позитивних ре-
зультатів міжнародної співпраці, засадах 
міжнародного права та європейської етики, 
відкритості для взаємодії з міжнародними 
громадськими організаціями й інституція-
ми. Зокрема, співпраця з Радою Європи по-
винна сприяти налагодженню тісного спів-
робітництва України з країнами-членами 
Ради Європи у галузі пенітенціарної справи, 
обміну досвідом із пенітенціарними відом-
ствами зарубіжних країн. Попередження 
неналежного поводження з особами, взяти-
ми під варту, та тими, які відбувають пока-
рання в установах виконання покарань, та 
вдосконалення процедури розслідування 
скарг на таке поводження мають здійснюва-
тись з урахуванням міжнародних правових 
інструментів з цього питання. Комплексній 
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розбудові організаційно-правових інсти-
тутів імплементації ювенальної юстиції в 
Україні сприятиме вивчення світового до-
свіду роботи з неповнолітніми, які перебу-
вають у конфлікті із законом, зарубіжний 
досвід профілактики правопорушень серед 
цієї категорії засуджених. Нарешті, вдоско-
налення правового й соціального захисту 
персоналу кримінально-виконавчої служби 
має відповідати нормам і стандартам, визна-
ченим Мінімальними стандартними прави-
лами поводження з в’язнями (ООН, 1955 р.) 
та Європейськими пенітенціарними прави-
лами (2006 р.).

Висновки
В Україні створено передумови усунен-

ня головного гальмівного фактору ухва-
лення законодавства про пробацію, яким 
була економічна недоцільність створення у 
державі нової окремої служби, що певною 
мірою дублювала б функції виконання по-
карань. Вирішити це питання стало мож-
ливо через створення органів пробації на 
базі кримінально-виконавчої інспекції, яка 
на сьогодні у межах чинного законодавства 
вже здійснює деякі функції пробації стосов-
но виконання покарань, не пов’язаних із 
позбавленням волі, й має певну матеріальну 
базу та штат працівників.
Важливим аспектом удосконалення ме-

ханізму функціонування національної кри-
мінально-виконавчої політики є залучення 
інструментів зовнішньої допомоги Євро-
пейської Комісії (таких як Твінінг, Таекс) 
та інших інструментів зовнішньої допомо-
ги Європейської Комісії, що може створити 
підґрунтя для наближення організаційно-
правових засад діяльності кримінально-ви-
конавчої служби до стандартів країн Євро-
пейського Союзу.
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АНОТАЦІЯ 
Проаналізовано завдання з реалізації Кон-

цепції державної політики у сфері реформуван-
ня Державної кримінально-виконавчої служби 
України. Наведено аргументи щодо доцільності 
створення служби пробації на базі криміналь-
но-виконавчої інспекції. Запропоновано нові рі-
шення та підходи щодо удосконалення механізму 
реалізації кримінально-виконавчої політики.

SUMMARY 
The analysis tasks on realization of the Concept of 

state policy on reforming the State Penitentiary Service 
of Ukraine. An argument about the expediency of 
probation on the basis of criminal executive inspection. 
The new solutions and approaches to improve the 
mechanism for implementation of penal policy.
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ÏÐÎ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÓ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ 

ÏÎÑÒÐÀÄßÍÑÜÊÈÕ ÊÐÀ¯Í

Cтатья посвящена исследованию вопро-
сов уголовной ответственности за публичные 
призывы к развязыванию агрессивной войны 
в уголовном законодательстве постсоветских 
стран.

Ключові слова: пропаганда війни; публічні за-
клики до розв’язування агресивної війни; злочини 
проти миру. 
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Постановка проблеми
Включення в 2001 р. у Кримінальний 

кодекс України розділу ХХ «Злочини про-
ти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку», безумовно, є позитивним 
моментом розвитку вітчизняного законо-
давства. Це є відображенням тенденцій 
еволюції вітчизняного кримінального зако-
нодавства та розвитку сучасного міжнарод-
ного права. Адже більшість злочинів, яка 
передбачена в цьому розділі, є наслідком 
імплементації в національне законодавство 
положень міжнародних нормативно-пра-
вових актів, які засуджують ті чи інші зло-
чини проти миру та безпеки людства. Це 
саме стосується і заборони публічних за-
кликів до розв’язання агресивної війни. 
Сьогодні дослідження кримінального 

законодавства інших держав набули зна-
чної актуальності. «Аксіомою можна визна-
ти те, – зазначає Ю.В. Баулін, – що освоєн-
ня реальної дійсності неможливе без опану-
вання минулого та іншого досвіду, а остан-
нє – без порівнянь. Недаремно нормативна 
база усіх сучасних дисертаційних дослі-
джень з актуальних питань кримінального 

права, як правило, включає, крім чинного 
і того, що діяло раніше, вітчизняного зако-
нодавства, також положення міжнародних 
договорів і кримінального законодавства 
інших держав. Але ті спроби компаратив-
ного аналізу, які робили вчені-криміналіс-
ти досі, були несміливими, уривчастими, 
фрагментарними і не відображали усієї 
яскравої мозаїки зарубіжного кримінально-
го законодавства» [1, с.9; 2, с. 137].
Незважаючи на велику суспільну небез-

печність та міжнародний характер, кри-
мінально правова заборона пропаганди 
війни, як злочин проти миру, в європей-
ських країнах майже не передбачена. При-
чиною цього, на думку М. Хавронюка, є 
те, що поступово все більше європейських 
держав визнають юрисдикцію Міжнарод-
ного кримінального суду і, відповідно, до їх 
національних кримінальних кодексів поло-
ження про відповідальність за міжнародні 
злочини (злочини проти миру та безпеки 
людства, воєнні злочини, геноцид тощо) 
зникають. Римський статут міжнародного 
кримінального суду досконало визначає 
міжнародні злочини, а ще більш чітко вони 
будуть визначені у Кодексі злочинів проти 
миру і безпеки людства, який невдовзі буде 
прийнятий і почне діяти після його ратифі-
кації певною кількістю держав [3, с. 314].-
У той же час для європейських країн за-
гальною тенденцією є встановлення кримі-
нальної відповідальності за публічні закли-
ки до збройної агресії проти власної країни. 
Такий злочин, як правило, розташований у 
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розділі чи главі, яка передбачає криміналь-
ну відповідальність за злочини проти дер-
жави чи національної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, у яких започатковано розв’язання да-
ної проблеми. Спеціального дослідження 
законодавства зарубіжних країн у частині 
кримінальної відповідальності за пропа-
ганду війни в Україні не провадилося. У 
той же час це питання розглядається як 
невід’ємна частина аналізу порівняльної 
характеристики законодавства зарубіжних 
країн щодо злочинів проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку. 
Значний доробок в це питання внесли робо-
ти О.Шамари, М.Хавронюка, О.Бантишева, 
Р.Сушкова, М.Гуменюка, С.Мохончук, 
В.Миронова, А.Маєвської та ін. 

Метою цієї статті є порівняльний ана-
ліз кримінальної відповідальності за про-
паганду війни в законодавстві пострадян-
ських країн та визначення доцільності 
врахування позитивного досвіду щодо удо-
сконалення вітчизняного кримінального 
законодавства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Україна та її правова система на сьогод-
нішній день входить до пострадянської пра-
вової системи. Окремі дослідники вважають, 
що пострадянські правові системи не форму-
ють самостійну правову сім’ю. Разом із тим 
визначення їх місця на правовій карті світу 
є актуальним. Це зумовлено тим, що період 
після розпаду Радянського Союзу та прого-
лошення незалежності України в науковій 
літературі прийнято визначати як «пере-
хідний». Це так званий період «переходу від 
радянського авторитаризму до більш про-
гресивної системи цінностей, уособленням 
якого переважно вважається західний світ. 
Даний етап характеризується неможливіс-
тю розвитку правової системи в межах ко-
лишнього типу права, у зв’язку зі змінами 
її структури в процесі еволюційного «пере-
ходу» на новий етап розвитку [4, с. 16]. Це 
відбувається у зв’язку з тим, що колишній 
механізм зв’язку між елементами правової 

системи оновлюється шляхом заміни ін-
шим. За таких умов, «при виключені ком-
понента із складу правової системи або піс-
ля корінної його зміни виникає якісно нова 
система» [5, с. 403].
Багато дослідників уважає, що тенденції 

розвитку правових систем пострадянських 
держав дають підстави вважати, що вони 
рухаються у бік приєднання до сім’ї рома-
но – германського права. Вони поступово 
відходять від свого соціалістичного мину-
лого. На думку К. Осакве, правові системи 
більшості держав пострадянського просто-
ру вже відповідають двом з чотирьох осно-
вних вимог (згідно із запропонованою ним 
класифікацією), що висувається до право-
вих систем сім’ї романо – германського 
права, а саме – методологічній і інфраструк-
турній. За цими двома критеріями сучасні 
правові системи держав пострадянського 
простору відрізняються лише деякими осо-
бливостями від сім’ї романо – германського 
права [6].
В Естонській Республіці діє Пенетецар-

ний (Кримінальний) Кодекс прийнятий 
06 червня 2001 р. у редакції від 23 вересня 
2015 р. Особлива частина даного норматив-
но-правового акту розпочинається із глави 
8 винне діяння проти людяності і міжна-
родної безпеки [7].
КК Естонії відрізняється доволі вели-

кою різноманітністю злочинів, відповідаль-
ність за які передбачені міжнародними 
нормативно – правовими актами, до яких 
приєдналася Естонія. Дані злочини були 
класифіковані за чотирма розділами: роз-
діл 2 – Винне діяння проти людяності, роз-
діл 3 – Невинні діяння проти світу, розділ 4 
– Військові винне діяння, розділ 5 – Винне 
діяння проти міжнародної безпеки.
Пропаганду війни віднесено до роз-

ділу 3, у якому визначено злочини агресії          
(ст. 91), пропаганда війни (ст. 92), розробка 
і оборот забороненої зброї (ст. 93), незасто-
сування міжнародної санкції (ст. 93-1).
Пропаганда війни була криміналізова-

на в статті 92 КК Естонії 16 липня 2006 р. 
Дана норма встановлює відповідальність 
за заклики до розв’язування війни або за-
стосування збройних сил іншим способом, 
якщо цим ігноруються загальновизнані 
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принципи міжнародного права. Караються 
такі дії грошовим стягненням або тюрем-
ним ув’язненням на строк до трьох років.
КК Естонія є однією з європейських 

країн, які визнають суб’єктом злочину 
юридичних осіб. Відповідно до закону RT 
I 2009, 51, 347, який вступив в силу з 15 
листопада 2009 р., було винесено зміни до 
ч. 2 ст. 92, яким відповідно було визначено 
грошове покарання за вчинення пропаган-
ди війни юридичною особою. Дане діяння 
карається грошовим стягненням. 
Ст. 234-1, яка відноситься до винних 

діянь проти держави (глава 15), криміна-
лізовано підтримку війни проти Естон-
ської Республіки та її окупації. Суспільно 
небезпечними визнаються приєднання 
громадянина Естонської Республіки до 
збройних сил ворога, його участь у вій-
ськових діях проти Естонської Республіки 
або виконання таких військових або керів-
них цивільних завдань, які підтримують 
військові дії проти Естонської Республіки 
або окупацію Естонської Республіки, під 
час війни проти Естонської Республіки або 
окупації Естонії. 
Проте кримінальна відповідальність за 

заклики до агресивної війни проти Естонії 
на рівні як ст. 234-1 КК Естонії, так і інших 
злочинів проти держави не передбачено. 

Литовська Республіка. Закон про затвер-
дження та набрання чинності Кримінально-
го кодексу було прийнято 26 вересня 2000 р. 
у чинній редакції від 9 липня 2009 р. [8].
Особлива частина розпочинається гла-

вою XV «Злочини проти людяності та во-
єнні злочини». Як і КК Естонії, перелік зло-
чинів, які віднесені до даної глави є доволі 
різноманітними. Одним із них є злочин пе-
редбачений ст. 110 (Агресія), який визнає 
винною будь-яку особу, яка «викликала» 
(causes-анг.) агресію проти іншої держави 
або командувала цим. На разі цією нормою 
не охоплюються заклики до агресивної ві-
йни. Суб’єктом даного злочину є особи, 
рішення чи дії яких безпосередньо викли-
кали збройний конфлікт. Це підтверджу-
ється і встановленими санкціями за такі дії, 
адже караються вони позбавленням волі на 
строк від десяти до двадцяти років або до-
вічним позбавленням волі. 

Не передбачені в кримінальному ко-
дексі і заклики до війни чи збройної агресії 
проти Литви. Проте такі дії повністю охо-
плюються складом злочину передбаченим 
ст. 122 «Публічне підбурювання до обме-
ження суверенітету Литовської Республіки 
із застосуванням насильства», що розташо-
вана в главі XVI «Злочини проти незалеж-
ності, територіальної цілісності та консти-
туційного порядку Литовської держави». 
Даним складом злочину, передбачено, що 
особа, яка публічно підбурює до обмежен-
ня суверенітету Литовської Республіки із 
застосуванням насильства – зміну його кон-
ституційного ладу, повалення законного 
уряду, обмеження територіальної ціліснос-
ті, формування збройних груп для цих ці-
лей або вчинення інших злочинів і, маючи 
таку мету, загрожує Литовській державі. За 
такі дії передбачено покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до п’яти років.
Латвійська Республіка. КК Латвії, як і 

інші Балтійські країни, колишні республі-
ки СРСР, розпочинає Особливу частину ко-
дексу главою IX, яка має назву «Злочини 
проти людства та світу, військові злочини 
і геноцид». Останні роки у даний розділ 
було внесено чимало змін, в тому числі і 
тих що стосуються військової агресії. Зо-
крема в Латвії є криміналізованими плану-
вання, підготовка, запуск, участь в агресії, 
проведення агресивної війни у порушення 
міжнародних договорів, змова на вчинення 
зазначених злочинів (ст. 72 Злочини проти 
миру), порушення положень, що стосують-
ся ведення війни, заборонених міжнарод-
ним правом обов’язковим для Латвійської 
Республіки або міжнародного гуманітарно-
го права (ст. 74. Злочини війни), незаконна 
участь у збройних конфліктах (ст. 77-1), фі-
нансування збройного конфлікту (ст. 77-2), 
вербування, навчання і передача осіб для 
збройних конфліктів) (ст. 77-3) [9]
Статтею 77 КК Латвії також передбаче-

но кримінальну відповідальність за закли-
ки до агресивної війни або збройного кон-
флікту. Вказані суспільно небезпечні діян-
ня караються позбавленням волі на строк 
до восьми років.
Кримінально-правової норми, яка б пе-

редбачала відповідальність за заклики до 
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агресивної війни проти Латвії, як різновид 
злочинної поведінки проти безпеки держа-
ви, в КК Латвії не виділено. У той же час, 
такі дії можуть бути кваліфіковані за однією 
із численних статей глави X «Злочини про-
ти держави», як заклики до насильницько-
го повалення державної влади Латвійської 
Республіки і насильницьку зміну політич-
ної системи (ст. 81), заклики до знищення 
незалежності Латвійської Республіки як 
держави (ст. 82), заклики до посягання на 
територіальну цілісність Латвійської Респу-
бліки (ст. 83).
Республіка Білорусь. Особлива частина 

Кримінального кодексу розпочинається 
розділом VII «Злочини проти миру, без-
пеки людства і військові злочини», який 
складається з двох глав: глави 17 «Злочини 
проти миру і безпеки людства» та глави 18 
«Військові злочини та інші порушенні зако-
нів і звичаїв ведення війни». [10]
Як і в Україні, положення міжнарод-

ного права в частині заборони агресивної 
війни реалізовані в двох кримінально пра-
вових нормах: ст. 122 КК Білорусь, якою 
встановлено кримінальну відповідальність 
за планування та підготовку агресивної ві-
йни (ч. 1 ст. 122), розв’язування та ведення 
агресивної війни (ч. 2 ст. 122), а також про-
паганда війни (ст. 123). 
У поняття пропаганди війни відповідно 

до ч. 1 ст. 123 КК Білорусі вкладається по-
ширення в будь-якій формі поглядів, ідей і 
закликів з метою викликати агресію однієї 
країни проти іншої. За дане діяння перед-
бачено покарання у вигляді штрафу або по-
збавленням волі на строк до трьох років.
Передбачено в КК Білорусь і кваліфіко-

вані ознаки пропаганди війни. Так, відпо-
відно до ч. 2 ст. 123 карається позбавлен-
ням волі на строк від двох до п’яти років 
з позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю або 
без такого позбавлення, пропаганда війни 
вчинена особою, яка займає вищі державні 
посади. 
Публічні заклики до агресивної війни 

безпосередньо проти Республіки Білорусь 
підпадають під ознаки злочину передбаче-
ного ч. 2 ст. 361 (глава 32 Злочини проти 
держави), яким встановлюється відпові-

дальність за заклики, звернені до іноземної 
держави, іноземної або міжнародної ор-
ганізації, вчинити дії на шкоду зовнішній 
безпеці Республіки Білорусь, її сувереніте-
ту, територіальної недоторканності, наці-
ональної безпеки та обороноздатності або 
поширення матеріалів, що містять такі за-
клики. 
Особлива частина КК Республіки Молдови 

також розпочинається главою I «Злочини 
проти миру і безпеки людства, військові зло-
чини». Міжнародно-правові зобов’язання 
Молдови в частині кримінально – право-
вої заборони агресивної війни реалізо-
вані шляхом встановлення кримінальної 
відповідальності за застосування заборо-
нених методів ведення війни (ст. 137-3), 
планування, підготовки, розв’язання або 
ведення війни (ст. 139), пропаганди війни-
(ст. 140). [ 116]
Останній склад злочину полягає в по-

ширенні вигаданої інформації, що сприяє 
розпалюванню війни, або інші дії з метою 
розв’язання війни, вчинені усно, письмо-
во, по радіо, за допомогою телебачення або 
кінематографа або іншими способами. За 
дані дії передбачено покарання у вигляді 
штрафу у розмірі до 500 умовних одиниць 
або позбавленням волі на строк до 6 років 
з позбавленням в обох випадках права обі-
ймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 5 років.
Законом Молдови 02 грудня 2011 р. 

було доповнена ст. 140 частиною 2, яка пе-
редбачила штраф у розмірі від 500 до 1000 
умовних одиниць або позбавленням волі на 
строк від 3 до 7 років з позбавленням в обох 
випадках права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 
5 років за вчинення зазначених вище дій, 
особою, яка виконує відповідальну держав-
ну посаду. 
Як і КК України, спеціальної норми, яка 

б передбачала відповідальність за публічні 
заклики до розв’язування агресивної війни 
проти власної держави, у КК Молдови не 
передбачено. 
Грузія: на першому місці в системі струк-

турної побудови Особливої частини КК 
Грузії розташовані злочини проти особи. 
Злочини проти людства передбачені остан-
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нім ХIV розділом, який складається з од-
нієї глави – Злочини проти миру, безпеки 
людства і міжнародного гуманітарного пра-
ва (глава XLVII). Серед інших злочинів, 
криміналізація яких відбулася на підставі 
ратифікованих міжнародних нормативно 
– правових актів, даною главою передба-
чено і відповідальність, пов’язану з введен-
ням, плануванням та закликами до веден-
ня агресивної війни. Так, ст. 404 визначено 
кримінальну відповідальність за плануван-
ня, підготовку, початку здійснення або вчи-
нення акту агресії [12].
Доволі цікавим, на наш погляд, є засто-

сування примітки до даної норми, в якій на 
законодавчому рівні визначено ознаки спе-
ціального суб’єкта цього злочину (відповід-
но зазначено, що кримінальна відповідаль-
ність за діяння, передбачені цією статтею, 
покладається на особу, яка, зважаючи на 
своє становище, має можливість ефективно 
контролювати або керувати політичними 
або військовими діями держави); надане 
поняття акту агресії («акт агресії» означає 
використання державою Збройних Сил 
проти суверенітету, територіальної ціліс-
ності або політичної незалежності іншої 
держави або іншим чином, що суперечить 
Статуту Організації Об’єднаних Націй); 
та визначено умови, за яких настає кри-
мінальна відповідальність (особа притягу-
ється до кримінальної відповідальності за 
планування, підготовку, початок здійснен-
ня або вчинення передбаченого цією стат-
тею акту агресії, який за своїм характером, 
тяжкістю і масштабом явно порушує Статут 
Організації Об’єднаних Націй). 
Статтею 405 (Заклики до планування, 

підготовки, початку здійснення або здій-
снення акту агресії) встановлено криміналь-
ну відповідальність за публічні заклики до 
планування, підготовки, початку здійснен-
ня або здійснення акту агресії (ч. 1 ст. 405). 
Вказані дії караються відповідно штрафом 
або позбавленням волі на строк до трьох 
років.
Частиною другою даної статті передба-

чено кваліфікований склад злочину за озна-
ками: використанням засобів інформації, а 
також вчинення вказаного діяння особою, 
яка займає державно-політичну посаду. 

Кваліфікований склад злочину передбачає 
санкцію у вигляді штрафу або позбавлен-
ням волі на строк від двох до п’яти років з 
позбавленням права обіймати посади чи за-
йматися діяльністю на строк до трьох років.
У той же час злочин який би передба-

чав кримінальну відповідальність за закли-
ки до воєнної агресії проти Грузії на рівні 
окремої кримінально – правової норми, не 
визначено. 
Азербайджанська Республіка. Особлива 

частина КК Азербайджану розпочинається 
розділом VII «Злочини проти миру і безпе-
ки людяності». Даний розділ складається 
з двох глав: злочини проти миру і безпеки 
людяності (глава XVI) та військові злочини 
(глава XVII). [13]
Розділом VII передбачено відпо-

відальність за планування, підготовку, 
розв’язання (ч. 1 ст. 100) або ведення агре-
сивної війни (ч. 2 ст. 100), а також публічні 
заклики до розв’язування агресивної війни 
(ст. 101). 
Відповідно до санкції ч.1 ст. 100, пу-

блічні заклики до розв’язування агресивної 
війни – караються позбавленням волі на 
строк до трьох років або обмеженням волі 
на той самий строк. 
Як і КК Грузії, ч. 2 ст. 101 КК Азербай-

джану містить кваліфіковані ознаки даного 
злочину, якими виступають використання 
засобів масової інформації або вчинення 
цих дій посадовою особою. Вказані дії кара-
ються позбавленням волі на строк від двох 
до п’яти років з позбавленням права обі-
ймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років або без 
такого.
Вірменія: розділ 13 (злочини проти світу 

та безпеки людства) КК Вірменії встанов-
лює декілька різновидів злочинної поведін-
ки, з якими законодавець пов’язує кримі-
нальну відповідальність за агресивну війну. 
Так, відповідно до ст. 384 (Агресивна війна) 
кримінально-караними є: планування або 
підготовка агресивної війни (ч. 1 ст. 384), 
розв’язання або ведення агресивної війни 
(ч.2 ст. 384). 

Встановлено і кримінальну відповідаль-
ність за публічні заклики до розв’язування 
агресивної війни, які відповідно до ч. 1 ст. 385 
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КК Вірменії караються штрафом у розмірі 
від ста до двохсот розмірів мінімальної за-
робітної плати або позбавленням волі на 
строк не більше трьох років.
У якості кваліфікуючих ознак даного 

злочину на підставі ч. 2 ст. 385 КК Вірменії 
передбачено ті самі дії, вчинені через засо-
би масової інформації або особами, які за-
ймають вищі державні посади. Покарання 
на разі передбачено у вигляді штрафу роз-
міром від трьохсот до п’ятисот розмірів мі-
німальної заробітної плати або позбавлен-
ням волі на строк від двох до п’яти років 
з позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю на 
строк понад три роки. Частиною третьою 
вказаної статті визначено, що особами, які 
займають вищі державні посади, є Пре-
зидент Республіки Вірменія, члени Уряду 
Республіки Вірменія, депутати Національ-
них Зборів Республіки Вірменія.
Туркменістан. На відміну від інших дер-

жав, КК Туркменістану не містить спеці-
альної кримінально – правової норми, яка 
б містила спеціальні підстави кримінальної 
відповідальності за розв’язування, плану-
вання чи ведення агресивної війни. Про-
те в даному нормативно – правовому акті 
передбачено кримінальну відповідальність 
за пропаганду війни. Так ст. 167 КК Турк-
меністану, яка розташована в розділі VIII 
(злочини проти миру і безпеки людства) 
встановлює кримінальну відповідальність 
за поширення з використанням засобів 
масової інформації або іншим способом за-
кликів до ведення агресивної війни. Дане 
суспільно небезпечне діяння карається ви-
правними роботами на строк до двох років 
або позбавленням волі на строк до п’яти 
років.

Висновки
Встановлено, що законодавство про 

кримінальну відповідальність пострадян-
ських країн застосовують здебільшого ана-
логічні підходи до змісту поняття пропа-
ганди війни. Пропаганда війни розгляда-
ється в якості злочинів проти миру, у формі 
закликів до агресивної війни, тобто зброй-
ного нападу однієї країни на іншу. 
Застосування порівняльного методу 

при дослідженні особливостей криміналь-
ної відповідальності за пропаганду війни 
в законодавстві зарубіжних країн дає змо-
гу зробити низку важливих висновків, які 
є важливими з точки зору розуміння юри-
дичної природи заборони даного діяння, 
питання побудови юридичної конструкції 
даного складу злочину, визначення опти-
мальних меж покарання за дане діяння 
тощо. 
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В статье исследуется существенный вред 
как критерий малозначительности деяния. 
Предложено соответствующие предложения 
по усовершенствованию действующего уголов-
ного законодательства и практики его при-
менения.
Ключові слова: малозначність діяння, суспільна 

небезпека, істотна шкода, злочин.

 ËÅÌÅÕÀ Ðîìàí ²ãîðîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ 
äèñöèïë³í Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Постановка проблеми
Поняття «істотна шкода» використову-

ється у КК України безліч разів, однак, в 
основному, у статтях Особливої частини. 
Лише один раз це поняття вживається за-
конодавцем у Загальній частині КК Укра-
їни (ч. 2 ст. 11) для визначення поняття 
малозначного діяння, що не є злочином. 
«Встановлення малозначності діяння зале-
жить від творчого підходу до оцінки кож-
ного конкретного випадку, вивчення судо-
во-слідчої практики, визначення всіх умов 
скоєного діяння, аналізу ознак конкретно-
го діяння» [1, с. 188].

Стан дослідження
Необхідно зазначити, що поняття «іс-

тотна шкода» як ознака, передбачена За-
гальною частиною КК України, у кримі-
нально-правовій літературі стало об’єктом 
розгляду лише поодиноких авторів,  зо-
крема, Т.Є. Козенка [1], І.В. Красницько-
го [2], Т.Є. Севастьянової [3], В.Г.Хашева 
[4]. Однак, зміст істотної шкоди названими 
вченими був розкритий недостатньо повно, 

без конкретного визначення особливостей, 
пов’язаних з поняттям малозначності ді-
яння. Окрім того, вважати дослідження 
цієї проблематики вичерпним неможливо, 
оскільки у контексті реформування кри-
мінального законодавства України вини-
кають питання, що потребують наукового 
осмислення та аналізу. 
Таким чином, основною метою цієї 

статті є з’ясування істотної шкоди як озна-
ки, передбаченої Загальною частиною КК 
України.

Виклад основних положень
У теорії кримінального права зазнача-

ється, що поняття іс тотної шкоди, що вжи-
вається в ч. 2 ст. 11 КК України, не є одно-
порядковим з поняттям істотної шкоди як 
ознаки об’єктивної сторони складу злочину 
[5, с. 323]. Однак з такою позицією навряд 
чи можна погодитись, оскільки вживання 
тотожної термінології з різ ним змістом не-
припустиме. Аналіз ст. 11 КК України до-
зволив зробити висновок, що істотна шкода 
– це не лише критерій визнання певного ді-
яння малозначним, а й критерій визначен-
ня злочинності діяння. О.М. Миколенко 
зазначає, що істотність заподіюваної шкоди 
суспільним відносинам можна вважати єди-
ним критерієм визнання діяння злочином, 
а зважаючи на те, що цей критерій покла-
дено в основу криміналізації діяння, його 
можна називати «кримінально-правовою 
шкодою». З огляду на це, дослідник вва-
жає, що істотна шкода (кримінально-пра-
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вова шкода) як критерій криміналізації ді-
яння проявляється у посяганні на суспільні 
відносини, які потребують кримінально-
правової охорони [6, с. 9-10]. 
Так, згідно з КК України криміналізо-

ваним може бути лише діяння, яке є сус-
пільно небезпечним, при цьому суспільна 
небезпека визначається його здатністю за-
подіювати істотну шкоду фізичній чи юри-
дичній особі, суспільству або державі. Від-
повідно, якщо істотність шкоди визначена 
безпосередньо в законі, то недосягнення 
такого рівня шкоди є свідченням відсут-
ності складу злочину. Іншими словами, 
відсутність передбачених у КК України на-
слідків у виді істотної шкоди свідчить про 
те, що вчинене діяння підлягає іншій – не 
кримінально-правовій оцінці. Наприклад, 
у КК України (ст. 232) передбачена відпо-
відальність за умисне розголошення комер-
ційної або банківської таємниці без згоди її 
власника особою, якій ця таємниця відома 
у зв’язку з професійною або службовою ді-
яльністю, якщо воно завдало істотну шко-
ди суб’єкту господарської діяльності, тобто 
шкоду, яка у п’ятдесят і більше разів пере-
вищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян. Так, у п. 5 Підрозділу 1 (Осо-
бливості справляння податку на доходи фі-
зичних осіб) Розділу ХХ «Перехідні поло-
ження» Податкового кодексу України від 
2 грудня 2010 року вказується, що «якщо 
норми інших законів містять посилання на 
неоподатковуваний мінімум доходів грома-
дян, то для цілей їх застосування викорис-
товується сума в розмірі 17 гривень, крім 
норм адміністративного та кримінального 
законодавства в частині кваліфікації адміні-
стративних або кримінальних правопору-
шень, для яких сума неоподатковуваного 
мінімуму встановлюється на рівні податко-
вої соціальної пільги, визначеної підпунк-
том 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу 
IV цього Кодексу для відповідного року». 
Окрім того, у п. 1 Розділу ХIХ «Прикінце-
ві положення» вказується, що до 31 груд-
ня 2016 року для цілей застосування цього 
підпункту податкова соціальна пільга нада-
ється в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам 
розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатної особи (у розрахунку на місяць), 

встановленому законом на 1 січня звітного 
податкового року, – для будь-якого платни-
ка податку [7]. 
Відповідно до ст. 7 Закону України 

«Про державний бюджет України на 2016 
рік» прожитковий мінімум на одну особу 
в розрахунку на місяць для працездатних 
осіб становить 1300 гривень [8]. Тому по-
даткова соціальна пільга становить 650 гри-
вень. Таким чином, істотна шкода у цьому 
складі злочину становить 32500 гривень. 
Якщо шкода є меншою за вказану суму, то 
таке діяння є малозначним, оскільки воно 
не заподіяло шкоду, яка передбачена дис-
позицією відповідної статті. Відповідно дії, 
які полягають у розголошенні комерційної 
або банківської таємниці без згоди її влас-
ника, що не спричинили істотної шкоди, не 
є кримінально-караними, тобто не підляга-
ють кваліфікації за ст. 232 КК України, а є 
лише порушенням ст. 17 Закону України 
«Про захист від недобросовісної конкурен-
ції» [9].
Таким чином, «істотна шкода» є своє-

рідною межею між злочинним діянням та 
правопорушенням, за вчинення якого не 
може наставати кримінальна відповідаль-
ність. Наприклад, судом винесений ви-
правдальний вирок щодо заступника на-
чальника райвідділу міліції М., який орга-
нами досудового слідства обвинувачувався 
у зловживанні владою, що знайшло вираз 
в даванні підлеглим працівникам вказівок 
про ненадіслання повідомлень за місцем 
роботи осіб, притягнутих до адміністратив-
ної відповідальності за дрібне хуліганство. 
У вироці зазначено, що шкода, заподіяна в 
цьому випадку суспільним відносинам, не є 
істотною, а тому М. може бути притягнутий 
лише до дисциплінарної відповідальності 
[10, с. 91].
Якщо порівнювати мінімальний роз-

мір істотної шкоди до 1 січня 2005р. з тим, 
який встановлений на 2016 р., то виходить, 
що він збільшився більше як у 10 разів і 
буде постійно збільшуватись протягом на-
ступних років. З цього приводу М.І. Хав-
ронюк справедливо пише, що «різке авто-
матичне збільшення розміру встановлених 
під час розробки нинішнього КК України 
майнових ознак, які застосовуються при 
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кваліфікації злочинів, призведе до серйоз-
них проблем у розумінні та застосуванні 
кримінального закону. Величезна кількість 
злочинних діянь у результаті цих змін мо-
жуть стати некараними, інші кваліфікува-
тимуться як менш серйозні, покарання за 
них не відповідатиме їх реальній небезпеці 
для суспільства»[11, с.48-49].
У кримінально-правовій літературі вка-

зується, що малозначність діяння є лише 
тоді, коли протиправні наслідки або по-
вністю відсутні, або вони настільки мізер-
ні, що не заподіюють об’єкту жодної шкоди 
[3, с. 48]. Щоб бути визнаним малозначним, 
будь-яке суспільно небезпечне діяння має 
містити в собі такі критерії: 1) у діянні фор-
мально є ознаки певного злочину, перед-
баченого КК України; 2) в силу своєї ма-
лозначності воно не становить суспільної 
небезпеки; 3) дія або бездіяльність не запо-
діяла і не могла заподіяти істотної шкоди 
[12, с.50-51]. 

Видається, що вказівка законодавця у ч. 2 
ст. 11 КК України на таку юридичну кон-
струкцію, як «...і не могла заподіяти істот-
ної шкоди», є хибним рішенням, оскільки 
якщо має місце посягання на об’єкт, ви-
конані певні дії особи і її умисел доведено 
до кінця, то не можна вести мову про від-
сутність наслідків взагалі. У кримінально-
правовій літературі з цього приводу вка-
зується, що якщо при вчиненні діяння не 
створювалася загроза заподіяння шкоди, 
справи за такими діяннями повинні закри-
ватися не на підставі ч. 2 ст. 11 КК України, 
а на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, 
тобто за відсутністю події злочину, тому що 
не може бути наділене ознаками суспільної 
небезпечності та протиправності діяння, 
яке взагалі не створює загрози заподіяння 
шкідливих наслідків [3, с. 137-138].

 Н.Ф. Кузнєцова виділяла один голо-
вний критерій малозначності: ступінь ство-
рення дією небезпеки відносно заподіяння 
шкоди об’єкту, що, у свою чергу, визнача-
ється обсягом можливої шкоди і близькістю 
її настання [13, с.76]. Схожої позиції дотри-
мується В.О. Навроцький, який зазначає, 
що реально заподіяна чи можлива шкода 
головним чином визначає суспільну небез-
пеку діяння – головний критерій для ви-

знання його злочином, а отже, і віднесення 
до предмету кримінального права. Проте, 
саме по собі заподіяння істотної шкоди, 
на думку вищевказаного науковця, ще не 
обов’язково свідчить про те, що діяння є 
злочином [14, с. 9]. Така позиція є справед-
ливою, оскільки не виключені випадки за-
подіяння істотної шкоди здоров’ю людини 
при наявності обставин, що виключають 
злочинність діяння. У такому випадку, не-
зважаючи на настання відповідних наслід-
ків, у діях особи відсутній склад злочину.
З приводу доцільності існування у КК 

України ч. 2 ст. 11 І.В.Красницький слуш-
но висловлюється, що «закон повинен чітко 
встановлювати, коли діяння є злочином, а 
відтак особа підлягає відповідальності за 
його вчинення, і навпаки – коли воно та-
ким не вважається, а відтак особа взагалі 
не підлягає відповідальності або підлягає 
відповідальності іншого виду. Такий підхід 
виключить неодностайність кримінально-
правової оцінки подібних ситуацій, коли в 
одних випадках діяння оцінюється як ма-
лозначне, а в інших – як злочин» [2, с. 123]. 
У кримінально-правовій літературі вказу-
ється, що існування цієї норми у теперіш-
ньому вигляді унеможливлює практичне 
застосування деяких норм, передбачених 
в Особливій частині КК України [4, с.927]. 
Так, В.О. Навроцький пише, що у части-
нах других ст.ст. 359, 363, 382, 410, 424 КК 
України, а також ч. 3 ст. 362 КК України пе-
редбачена відповідальність за кваліфікова-
ні види злочинів, кваліфікуючою ознакою 
яких є заподіяння істотної шкоди. Із порів-
няння диспозицій різних частин вказаних 
статей Особливої частини КК України ви-
пливає, що в частинах перших передбаче-
на відповідальність за діяння, які не заподі-
яли істотної шкоди, а отже, не є злочинами 
в силу ч. 2 ст. 11 КК України [14, с.404]. 
Тобто вищезгадані статті Особливої час-

тини КК України, як влучно зазначає Р.Л. 
Максимович, є фактично «мертвими», а ді-
яння, які у них передбачені, малозначни-
ми. Зокрема, цей науковець вважає, що в 
такому випадку наявна суперечність між 
статтею Загальної частини (ч. 2 ст. 11 КК 
України) і статтями Особливої частини КК 
України, у яких передбачена відповідаль-
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ність за злочини, кваліфікуючою ознакою 
яких є заподіяння істотної шкоди, у зв’язку 
з чим виникає питання, якій саме частині 
Закону про кримінальну відповідальність 
(Загальній чи Особливій) треба віддава-
ти перевагу [15, с. 336]. Однак, видається, 
правильною є позиція тих авторів, які вва-
жають, що Загальна частина КК України 
має пріоритет над його Особливою части-
ною [14, c. 409]. 
У зв’язку з цим у кримінально-правовій 

літературі пропонують внести відповідні 
зміни до ч. 2 ст. 11 КК України. Зокрема, 
Т.Є. Севастьянова вважає, що текст ч. 2 ст. 
11 КК повинен бути наступним: «Не є зло-
чином дія або бездіяльність особи, яка хоча 
формально і містить ознаки будь-якого ді-
яння, але через малозначність не заподіяла 
ніякої шкоди охоронюваним законом ін-
тересам суспільства» [3, с. 136]. Однак, з та-
кою позицією погодитись важко, оскільки, 
якщо об’єкт охороняється, посягання на 
нього не може не мати суспільної небезпе-
ки взагалі. Малозначність діяння означає, 
що дії, які посягають на об’єкт, є такими, 
що зачіпають його у невеликому ступені і 
не заподіюють йому саме істотної шкоди, а 
не «ніякої шкоди» як зазначив вищевказа-
ний науковець. Тобто при вчиненні діян-
ня заподіюється будь-яка шкода: незначна 
(мізерна) або істотна. Якщо шкода є незна-
чною, то мова йде про малозначність діян-
ня. 

Висновки
Таким чином, щоб уникнути супереч-

ностей між статтею Загальної частини (ч. 2 
ст. 11 КК України) і статтями Особливої 
частини КК України (ч. 2 ст. 359, ч.2 ст. 
363, ч. 2 ст. 382, ч.2 ст. 410, ч.2 ст. 424 КК 
України, ч. 3 ст. 362) слід виключити у ч. 
2 ст. 11 КК України вказівку на відсутність 
істотної шкоди як обов’язкової ознаки 
малозначного діяння. Відповідно,ч. 2 ст. 
11 КК України матиме такий зміст: «Не є 
злочином дія або бездіяльність, яка хоча 
формально і містить ознаки будь-якого ді-
яння, передбаченого цим Кодексом, але 
через малозначність не становить суспіль-
ної небезпеки».
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÒßÃÍÅÍÍß ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÕ 
ÂÈÒÐÀÒ ÍÀ ÏÐÀÂÎÂÓ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÏÎÒÅÐÏ²ËÎÌÓ Ó 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

В статье исследованы проблемные вопро-
сы взыскания с подозреваемого, обвиняемого 
процессуальных расходов на получение постра-
давшим правовой помощи в уголовном произ-
водстве. Рассмотрены процессуальные, право-
вые и фактические основания для возмещения 
процессуальных расходов на правовую помощь 
пострадавшему. Проанализированы правовые 
основания возмещения процессуальных издер-
жек потерпевшего за счет Государственного 
бюджета. Доказано отсутствие законода-
тельного урегулирования вопроса определения 
максимального размера процессуальных рас-
ходов на правовую помощь.

Ключові слова: процесуальні витрати, витра-
ти на правову допомогу, представник потерпілого, 
відшкодування витрат.

 ÏÎË²ÙÀÊ Íàòàë³ÿ ²ãîð³âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó 
Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè

Постановка проблеми
Прийняття нового КПК України зумо-

вило формування у теорії кримінального 
процесу нового підходу до поняття проце-
суальних витрат та порядку їх стягнення. 
Стягнення кримінально-процесуальних ви-
трат є процесом відшкодування затрачених 
державою та учасниками кримінального 
провадження коштів під час досудового роз-
слідування та судового розгляду криміналь-
ного провадження. Різновидом таких про-
цесуальних витрат є витрати потерпілого 
на залучення адвоката для представництва 
своїх інтересів та отримання правової допо-
моги у кримінальному провадженні. 
Відповідно до Кримінального процесу-

ального кодексу України стягнення проце-

суальних витрат можливе з особи, яка буде 
визнана у судовому порядку винуватою у 
вчиненні кримінального правопорушення. 
При цьому стягненню підлягають усі доку-
ментально підтверджені процесуальні ви-
трати потерпілого. Аналіз правозастосовної 
практики України засвідчує, що в окремих 
випадках у судів виникають труднощі чи до-
пускаються помилки в частині вирішення 
питання відшкодування процесуальних ви-
трат на правову допомогу у кримінальному 
провадженні. Насамперед це питання сто-
сується визначення максимально можливо-
го розміру відшкодування витрат на право-
ву допомогу потерпілому у кримінальному 
провадженні. З огляду на це виникає по-
треба у законодавчому врегулюванні макси-
мально можливого розміру таких процесу-
альних витрат та порядку їх відшкодування.

Стан дослідження
Питання стягнення процесуальних ви-

трат на правову допомогу неодноразово 
розглядалося у наукових працях, присвя-
чених проблемам процесуальних витрат, 
стадій кримінального процесу, залучення 
учасників кримінального провадження під 
час досудового розслідування та судового 
розгляду тощо. 
Так, у вітчизняній науці кримінального 

процесуального права окремі аспекти проце-
суальних витрат на правову допомогу у кри-
мінальному провадженні висвітлені у пра-
цях Г.І. Алієва, О.В. Бауліна, В.П. Бож’єва, 
Н.А. Власової, Ю.М. Дьоміна, В.Т. Малярен-
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ка, В.Т. Нора, А.А. Павлишина, П.Ф. Пи-
липчука, Н.О. Сидорової, Н.О. Суховенка, 
В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової, Р.І. Ше-
вейка та інших. Однак такий розгляд, як 
правило, обмежувався лише констатацією 
певного законодавчого врегулювання пи-
тання стягнення процесуальних витрат або 
ж, з огляду на незначний термін чинності 
нового КПК України, дослідження проблем 
стягнення процесуальних витрат базувало-
ся на нормах КПК України 1960 року. 
Однак, і на даний час, над досліджен-

ням питань відшкодування процесуаль-
них витрат активно працюють науковці 
Ю.І. Азаров, О.М. Бандурка, Є.М. Блажів-
ський, О.Л. Дзюбенко, Д.П. Письменний, 
С.В. Слінько, В.Я. Тацій, О.І. Угриновська, 
О.Ю. Хабло, Є.А. Чорнобай та інші. Однак, 
окремі питання у сфері правового регулю-
вання стягнення процесуальних витрат на 
правову допомогу у кримінальному процесі 
залишаються невирішеними та потребують 
наукового аналізу.

Метою статті є дослідження проблем за-
конодавчого врегулювання стягнення про-
цесуальних витрат з обвинуваченого (засу-
дженого) на правову допомогу потерпілому 
у кримінальному провадженні.

Виклад основних положень
Процесуальні витрати – це юридич-

не поняття, зміст якого визначається КПК 
України (ст. 118 КПК України). При ви-
значенні приналежності певних витрат до 
процесуальних варто виходити з правової 
сутності данного процесуального інституту. 
Цей інститут має запобіжно-виховне зна-
чення, оскільки кожна особа, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, має усвідом-
лювати, що на неї неминуче очікує не лише 
кримінальне покарання, а й виконання 
обов’язків з відшкодування процесуальних 
витрат. Науковець С. Слінько зазначає, що 
стягнення компенсаційних і судових витрат 
у кримінальному процесі – це не додаткові 
процесуальні заходи покарання за вчинене 
не кримінальне правопорушення, а цивіль-
но-правові відносини, які виникають під 
час вчинення кримінального правопору-
шення. Незважаючи на те, що підслідний 

під час досудового слідства відшкодував 
матеріальні збитки потерпілому в повному 
обсязі, держава повинна отримати відшко-
дування матеріальних витрат за проведен-
ня досудового слідства[8, с. 118]. Однак, із 
такою позицією можна дещо не погодитись, 
оскільки стягнення процесуальних витрат 
відбувається не за певним цивільно-право-
вим договором чи зобов’язанням, а тому 
говорити про цивільно-правовий характер 
відшкодування процесуальних витрат у 
кримінальному процесі неправильно. Більш 
справедливо іменувати такий інститут кри-
мінально-процесуальним заходом примусу, 
який може застосовуватись до винної у вчи-
ненні кримінального правопорушення осо-
би.
Відповідно до ст. 124 КПК України пе-

редбачено два способи стягнення процесу-
альних витрат:

1) відшкодування процесуальних витрат 
засудженим;

2) відшкодування процесуальних витрат 
з Державного бюджету.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 КПК Украї-

ни витрати, пов’язані з оплатою допомоги 
представника потерпілого, які надають пра-
вову допомогу за договором, несе потерпі-
лий. Водночас, у ч. 1 ст. 124 КПК України 
зазначено, що у разі ухвалення обвинуваль-
ного вироку суд стягує з обвинуваченого на 
користь потерпілого всі здійснені ним до-
кументально підтверджені процесуальні ви-
трати. 
Отже, на підозрюваного, обвинувачено-

го покладається обов’язок відшкодування 
документально підтверджених процесуаль-
них витрат потерпілого на залучення пред-
ставника, а також витрат, пов’язаних із при-
буттям до місця досудового розслідування 
або судового провадження представника 
потерпілого.
Науковці В.Т. Нор та А.А. Павлишин за-

значають, що стягнення кримінально-про-
цесуальних витрат можливе лише за відпо-
відних умов, підстав, з наявністю або відсут-
ністю котрих законодавець пов’язує можли-
вість або необхідність (право чи обов’язок) 
їх стягнення. Такою підставою, на думку 
дослідників, є визнання особи винуватою у 
вчиненні кримінального правопорушення, 
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оформлене обвинувальним вироком суду, 
який набрав законної сили. Це формальна 
(процесуальна) підстава для стягнення кри-
мінально-процесуальних витрат[5, с. 119]. 
Такої ж думки притримується і науковець 
Є.А. Чорнобай, проте не деталізує, які саме 
підстави та умови стягнення процесуаль-
них витрат[10, с. 89]. Справді, формальна 
підстава стягнення процесуальних витрат є 
обов’язковою, але не єдиною. Ми вважаємо, 
що, окрім формальної підстави для стягнен-
ня процесуальних витрат, можна виділити й 
інші підстави – фактичні, а також визначити 
умови стягнення процесуальних витрат та 
порядок їх відшкодування.
Розглянемо, які підстави, умови та по-

рядок стягнення процесуальних витрат на 
правову допомогу. У кримінальному про-
цесі існують правові та фактичні підстави 
стягнення процесуальних витрат на право-
ву допомогу. У випадку надання правової 
допомоги потерпілому, правовою підставою 
відшкодування витрат на правову допомогу 
є договір, укладений між потерпілим та ад-
вокатом-представником, а фактичною – ви-
конання адвокатом процесуальних дій, обу-
мовлених у договорі. 
Договір про надання правової допомоги 

може укладатися як щодо виконання певної 
процесуальної дії чи комплексу процесуаль-
них дій адвокатом-захисником або ж щодо 
надання правової допомоги під час досудо-
вого розслідування та (або) судового розгля-
ду у кримінальному провадженні. Науко-
вець Ю.В. Романець зазначає, що, досліджу-
ючи договір про надання правової допомо-
ги (правової послуги), необхідно з’ясувати 
співвідношення понять «правова допомога» 
та «правова послуга». Поняття «правова до-
помога» є більш широким поняттям за своїм 
змістом, оскільки виражається в практичній 
діяльності виконавців правової допомоги че-
рез надання передбачених договором пра-
вових послуг, які є різноманітними [7, с. 39]. 
Водночас науковець О.Л. Дзюбенко вважає, 
що надання правової послуги, з одного боку, 
може бути самостійним предметом договору 
про надання правової допомоги (правової 
послуги), а з іншого – є складовою правової 
допомоги, оскільки правова допомога може 
виражатись у наданні кількох послуг, на-

приклад: консультуванні та складанні доку-
ментів правового характеру[2, с. 267]. Отже, 
залежно від виду укладеного договору та 
його змістовного наповнення, у адвоката-за-
хисника може бути різний обсяг обов’язків 
щодо надання правової допомоги – однієї 
чи декількох правових послуг.
Істотними умовами оплатних договорів 

про надання правових послуг є також умови 
про розмір, строки та порядок оплати послу-
ги (ч. 1 ст. 903 ЦК України). Оплата правової 
допомоги адвоката у кримінальному 
провадженні здійснюється на підставі до-
говору про надання правової допомоги 
(розділ IV Закону України «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність», 
Правил адвокатської етики, затвердже-
них Установчим З’їздом адвокатів України 
від 17.11.12 року). Витрати, пов’язані з 
оплатою правової допомоги адвоката у 
кримінальному провадженні, складаються з 
гонорару та фактичних видатків, пов’язаних 
із виконанням доручення.
Науковець В.М. Богославець систе-

матизував найбільш поширені у світовій 
практиці способи визначення ціни до-
говору про надання правової допомоги 
(правової послуги): 1) погодинна ставка; 
2) фіксована сума; 3) умовна винагорода; 
4) комбінований метод[1, с. 3]. Як видаєть-
ся, залежно від виду правової допомоги, 
у кримінальному провадженні найбільш 
оптимальним є варіант погодинної оплати, 
фіксованої суми або ж комбінованого мето-
ду оплати праці захисника. Так, відповідно 
до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про адво-
катуру і адвокатську діяльність» передбача-
ються такі способи обчислення гонорару, 
як фіксований розмір та погодинна оплата. 
Однак, як видається, можливим є і варіант 
комбінованого методу оплати праці адво-
ката, оскільки його робота може полягати 
як у наданні певних консультацій та під-
готовці юридичних документів, так і учас-
ті у проведенні слідчих (розшукових) дій, 
що може вимірюватися погодинно. Варто 
лише відзначити, що для України не при-
таманний такий спосіб оплати праці адво-
ката, як умовна винагорода, що, мабуть, є 
правильним, оскільки адвокат не завжди 
може передбачити результат своєї роботи.
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Доволі слушною є думка науковця 
О.І. Угриновської, яка зазначає, якщо умо-
вами договору з адвокатом передбачено 
сплату авансу і частини гонорару, напри-
клад, після ухвалення рішення, то до складу 
процесуальних витрат, пов’язаних із опла-
тою правової допомоги, включаються лише 
фактично сплачена сума авансу та інші фак-
тично понесені до ухвалення судового рі-
шення витрати. Сума гонорару, який буде 
сплачено у майбутньому, відшкодуванню не 
підлягає, оскільки ці платежі ще не прове-
дені, а отже не призвели до витрат сторони 
провадження[9, с. 78]. Такий аспект дого-
вору про надання правової допомоги сто-
сується договору, який укладатиме потер-
пілий із адвокатом на представництво сво-
їх інтересів у кримінальному провадженні, 
оскільки саме потерпілий відповідно до ч. 1 
ст. 124 КПК України може претендувати на 
відшкодовування підозрюваним (обвинува-
ченим) усіх документально підтверджених 
процесуальних витрат. Тобто у разі, коли 
потерпілий не оплатить вартості надання 
правових послуг адвокату-представнику до 
початку судового засідання та не надасть 
суду оригіналів документів, що підтверджу-
ють оплату правових послуг, то не матиме 
права на компенсацію процесуальних ви-
трат на правову допомогу.
Загалом, процесуальною підставою для 

оплати праці представника потерпілого є 
договір, а також обвинувальний вирок суду, 
у якому зазначаються витрати потерпілого 
на залучення адвоката для надання право-
вої допомоги у кримінальному проваджен-
ні. Водночас, як слушно зауважує науковець 
О.І. Угриновська, для визначення розмі-
ру процесуальних витрат потерпілого на 
отримання правової допомоги у криміналь-
ному провадженні є договір про надання 
правової допомоги, а також документи, що 
свідчать про оплату вартості такої право-
вої допомоги. До таких документів можуть, 
зокрема, належати квитанція до прибутко-
вого касового ордера, платіжне доручення 
з відміткою банку або інший банківський 
документ, касові чеки, посвідчення про від-
рядження тощо[9, с. 77-78]. Отже, для ви-
значення розміру процесуальних витрат на 
правову допомогу, що підлягають відшкоду-

ванню, окрім договору про надання право-
вої допомоги, особа має надати і оригінали 
підтверджуючих ці витрати документів, а 
також процесуально підтвердити надання 
правових послуг (складений процесуальний 
документ, вчинена процесуальна дія (участь 
у слідчих (розшукових) діях чи ознайомлен-
ня із процесуальними документами тощо). 
Відповідно до положень КПК України 

підозрюваний, обвинувачений є процесу-
ально незахищеним від необґрунтовано за-
вищених витрат потерпілого на правову до-
помогу у конкретному кримінальному про-
вадженні. У зв’язку із цим виникає слушне 
питання: чи законодавчо встановлено мак-
симально можливий розмір оплати праці за-
хиснику у кримінальному провадженні? 
Відповідь на це питання слід шукати у 

законодавстві. Так, відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 17 ве-
ресня 2014 року № 465 «Питання оплати 
послуг та відшкодування витрат адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу» визначено максимальний роз-
мір оплати та компенсації державою витрат 
адвокату за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у кримінальному прова-
дженні. При цьому немає значення, чи така 
правова допомога надається підозрювано-
му, обвинуваченому чи потерпілому (за умо-
ви його приналежності до однієї із категорій 
суб’єктів отримання такої правової допомо-
ги, визначених ст. 14 цього Закону України 
від 02.06.2011 № 3460-VI «Про безоплатну 
правову допомогу»). Однак, коли потерпі-
лий не має права на отримання безоплатної 
правової допомоги у кримінальному про-
вадженні, він має право на залучення адво-
ката для надання йому правової допомоги 
у кримінальному провадженні. Водночас, у 
потерпілого, відповідно до ч. 1 ст. 124 КПК 
України є право на компенсацію від обви-
нуваченого всіх документально підтвердже-
них процесуальних витрат, у тому числі і ви-
трат на залучення адвоката для представни-
цтва інтересів потерпілого у кримінальному 
провадженні. Однак у такому разі виникає 
слушне запитання: чи встановлено законо-
давством максимальний розмір процесуаль-
них витрат, які зобов’язаний компенсувати 
обвинувачений? З огляду на проведений 
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аналіз КПК України, то такого обмеження 
розміру процесуальних витрат на право-
ву допомогу потерпілому, які підлягають 
компенсації підозрюваним, обвинуваченим, 
– немає. Розглянемо приклад судової прак-
тики.
Так, в ухвалі Апеляційного суду Кіро-

воградської області у провадженні № 11-
кп/781/376/15 від 12 травня 2015 року за-
значено, що до суду надійшла апеляційна 
скарга захисника, який діє в інтересах об-
винуваченого ОСОБА_3, поданою на вирок 
Кіровського районного суду м. Кіровогра-
да у частині вирішення цивільного позову, 
пред’явленого потерпілим, а саме – щодо 
зменшення розміру процесуальних витрат, 
стягнутих з обвинуваченого на користь по-
терпілого, пов’язаних із витратами на пра-
вову допомогу, з 12050 гривень до 1158 гри-
вень 32 копійки.
При цьому, вимоги апеляційної скарги 

захисника обвинуваченого мотивовані на-
ступними доводами. Як вбачається з розмі-
ру наданої правової допомоги потерпілому, 
по даній категорії справ він є занадто вели-
ким. Захисник посилається на положення 
«Порядок оплати послуг та відшкодування 
витрат адвокатові, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу», затверджено-
го Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 465 від 17.09.2014, відповідно до яких: 
розмір винагороди адвокатів за надання 
правової допомоги особам, зазначеним у 
пп. 3-7ч. 1 ст. 14 Закону України «Про без-
оплатну правову допомогу»[3], обчислю-
ється відповідно до Методики обчислення 
розміру винагороди адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу, за-
твердженої Постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.09.2014 № 465[4]. Захисник 
вказує, що дана норма Закону встановлює 
розмір винагороди адвоката за надання 
правової допомоги у кримінальній справі, 
а також встановлює граничний розмір його 
винагороди. Відповідно до абз. 2 п. 3 зазна-
ченої вище Методики, розмір винагороди за 
годину роботи адвоката становить 2,5 відсо-
тка місячного розміру мінімальної заробітної 
плати, визначеного законом на час видачі 
адвокатові доручення. Окрім цього, адвока-
тові додатково можуть оплачуватися надані 

ним певні правові послуги чи вчинені ним 
певні процесуальні дії (наприклад, побачен-
ня з клієнтом, проведення попереднього 
аналізу справи, у тому числі ознайомлення 
з матеріалами справи, опитування осіб, збір 
інформації та документів на кожній стадії 
процесу – 15 відсотків місячного розміру 
мінімальної заробітної плати, визначеного 
законом на час видачі адвокатові доручення 
для надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги (ч. 1 п. 2); участь у судовому 
засіданні за межами регіону, де адвокатові 
видано доручення – 60 відсотків (ч. 4 п. 2) 
тощо).
У результаті судового розгляду Колегія 

суддів доходить до висновку про необхід-
ність часткового задоволення апеляційної 
скарги у частині зменшення розміру стяг-
нених з обвинуваченого на користь потер-
пілого витрат на правову допомогу. Своє 
рішення суд мотивує тим, що у даному ви-
падку можливим є застосування за аналогі-
єю Закону України «Про граничний розмір 
компенсації витрат на правову допомогу у 
цивільних та адміністративних справах» від 
20.12.2011, у якому визначено максималь-
ний розмір компенсації витрат на правову 
допомогу у цивільних справах, у яких така 
компенсація виплачується стороні, на ко-
ристь якої ухвалено судове рішення, іншою 
стороною. Максимальний розмір таких ви-
трат не може перевищувати 40 відсотків 
встановленої законом мінімальної заробітної 
плати у місячному розмірі за годину участі 
особи, яка надавала правову допомогу у су-
довому засіданні, під час вчинення окремих 
процесуальних дій поза судовим засіданням 
та під час ознайомлення з матеріалами спра-
ви в суді, що визначається у відповідному су-
довому рішенні.
При цьому суд апеляційної інстанції у 

своєму рішенні зазначив, що оскільки пред-
метом оскарження є розмір відшкодуван-
ня витрат на правову допомогу, пов’язану 
із оплатою допомоги захисника, здійсненої 
за договором, при тому граничний розмір 
компенсації витрат на правову допомогу у 
кримінальних провадженнях законодавцем 
не визначений, за відсутності законодавства 
у сфері кримінального права, що регулює 
можливість встановлення розумного роз-
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міру гонорару адвоката, який надає допо-
могу на підставі договору і який підлягає 
стягненню з обвинуваченого, суд апеляцій-
ної інстанції, при прийнятті рішення щодо 
предмету оскарження, керується ст. ст. 125-
126, ч. 5 ст. 128 КПК України, ст. ст. 9 КПК 
України і застосовує норми цивільного про-
цесуального законодавства, як такі, що не 
суперечать засадам кримінального судочин-
ства та положенням Кримінального проце-
суального кодексу.
Надання платної правової допомоги ре-

гламентується законодавством про адвока-
туру. Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону Укра-
їни «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» від 05.07.2012 року адвокатська діяль-
ність здійснюється на підставі договору про 
надання правової допомоги. Згідно із ст. 30 
зазначеного Закону, а також ст. 28 Правил 
адвокатської етики (від 07.11.2012 року)[6] 
гонорар є формою винагороди адвоката за 
здійснення захисту, представництва та на-
дання інших видів правової допомоги клі-
єнту. Порядок обчислення гонорару (фіксо-
ваний розмір, погодинна оплата), підстави 
для зміни розміру гонорару, порядок його 
сплати, умови повернення тощо визнача-
ються в договорі про надання правової до-
помоги. При цьому гонорар має бути розум-
ним та враховувати витрачений адвокатом 
час.
Однак, визначення будь-яких меж роз-

міру відшкодування процесуальних витрат 
на правову допомогу, що підлягають стяг-
ненню з обвинуваченого, – яку б суму вони 
не становили, – кримінальним процесуаль-
ним законом або іншим законодавством у 
кримінальному процесуальному праві не 
передбачено. Однак, з огляду на те, що вар-
тість послуг адвоката може бути різною, до-
мовленість про яку з клієнтом здійснюється 
на добровільних засадах, сторона, яка має 
відшкодувати ці витрати, є незахищеною 
у тих випадках, коли сума цього відшкоду-
вання є занадто великою. У зв’язку із цим, з 
метою дотримання засад справедливості та 
розумності, є нагальною необхідність вста-
новити «розумні» межі такого виду відшко-
дування, прийнявши відповідний закон, 
аналогічний тому, що врегульовує питання 
максимального розміру відшкодування ви-

трат на правову допомогу у цивільному та 
адміністративному судочинстві. 

Висновки
Викладене вище дає змогу зробити на-

ступні висновки щодо підстав та порядку 
відшкодування підозрюваним, обвинуваче-
ним потерпілому витрат на правову допо-
могу: 

1) кримінальне процесуальне законодав-
ство не містить положення про встановлен-
ня максимально можливого розміру ком-
пенсації таких процесуальних витрат, що 
є певною прогалиною, яка у разі потреби 
може бути вирішена за допомогою інституту 
аналогії з цивільним процесуальним законо-
давством; 

2) при визначенні максимального роз-
міру процесуальних витрат на правову до-
помогу потерпілому у кримінальному про-
вадженні слід керуватися Законом України 
«Про граничний розмір компенсації ви-
трат на правову допомогу у цивільних та 
адміністративних справах» від 20 грудня 
2011 року, а не Законом України «Про без-
оплатну правову допомогу» та Методикою 
обчислення розміру винагороди адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу; 

3) розмір гонорару адвокату за представ-
ництво інтересів потерпілого у криміналь-
ному провадженні має розраховуватися із 
урахуванням ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
граничний розмір компенсації витрат на 
правову допомогу у цивільних та адміністра-
тивних справах» від 20 грудня 2011 року, а 
саме розмір гонорару не може перевищува-
ти 40 відсотків встановленої законом міні-
мальної заробітної плати у місячному розмі-
рі за годину участі особи, яка надавала пра-
вову допомогу, у судовому засіданні, під час 
вчинення окремих процесуальних дій поза 
судовим засіданням та під час ознайомлення 
з матеріалами справи в суді, що визначаєть-
ся у відповідному судовому рішенні; 

4) розумний розмір гонорару адвокату 
має встановлюватися із урахуванням його 
участі у кримінальному процесі, складнос-
ті кримінального провадження, кількості 
складених процесуальних документів тощо.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено проблемні питання 

стягнення з підозрюваного, обвинуваченого про-
цесуальних витрат на отримання потерпілим 
правової допомоги у кримінальному проваджен-
ні. Розглянуто процесуальні, правові та фак-
тичні підстави для відшкодування процесуаль-
них витрат на правову допомогу потерпілому. 
Проаналізовано правові підстави відшкодування 
процесуальних витрат потерпілого за рахунок 
Державного бюджету. Доведено відсутність за-
конодавчого врегулювання питання визначення 
максимального розміру процесуальних витрат 
на правову допомогу.

SUMMARY 
Problems of cost recovery proceedings with the 

suspect, accused for legal assistance to the victim 
studied in the article. Procedural, legal and factual 
grounds for compensation of procedural costs for legal 
assistance to the victim are considered. Legal grounds 
for compensation of procedural costs affected by the state 
budget are analyzed. Legal settlement of determining 
the maximum amount of procedural costs for legal 
assistance to the victim are missed.
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В статье рассмотрены исторические 
аспекты нормативного закрепления поня-
тия ответственности за нанесение теле-
сных повреждений в украинском уголовном 
законодательстве в памятках права, кото-
рые действовали на территории Украины. 
Обосновано предложенную периодизацию за-
конодательства Украины с учетом специфи-
ки соответственных исторических периодов 
развития украинского государства. Пранали-
зированы стародавние правовые источники с 
целью характеристики и уголовно-правового 
значения нанесения телесных повреждений. 
Исследована историческая обусловленность 
становлення уголовной ответственности за 
нанесение телесных повреждений со времен 
Киевской Руси до сегодняшнего дня. Приведе-
ны сответственные выводы, касающиеся раз-
вития понятия ответственности за нанесе-
ние телесных повреждений в уголовном праве 
Украины. 
Ключові слова: відповідальність за заподіян-

ня тілесних ушкоджень, Руська Правда, Литовські 
Статути, Соборне Уложення, Артикул Воїнський, 
Кримінальне Уложення, судово-медична експертиза, 
трьохступенева класифікація тілесних ушкоджень.
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Постановка проблеми
Адекватне розуміння сучасного стану 

розвитку законодавства в будь-якій галузі 
неможливе без ґрунтовного осмислення іс-
торії її розвитку. Повною мірою це стосуєть-
ся і кримінального законодавства, зокрема 
й питання про спричинення тілесних ушко-
джень.

Досліджуючи проблеми поняття відпо-
відальності за заподіяння тілесних ушко-
джень в українському кримінальному пра-
ві, неможливо оминути увагою історичні 
аспекти його нормативного закріплення 
у пам’ятках права , що діяли на території 
України.
У науці не існує єдиного загальноприй-

нятого підходу до періодизації історії розви-
тку як українського законодавства загалом, 
так і кримінального зокрема.
Однак найбільш обґрунтованою вида-

ється періодизація законодавства України, 
яка враховує специфіку відповідних істо-
ричних періодів розвитку української дер-
жави:

1. Період Київської Русі (Х-ХІІ ст.ст.);
2. Період польсько-литовського пану-

вання та козацька доба(XIV-XVII ст.ст.);
3. Період перебування України у скла-

ді Росії та Польщі (ХVІІ-ХVIII ст.ст.);
4. Період перебування України у скла-

ді Російської імперії та Австро-Угорщини 
(ХІХ ст. – 1917р.);

5. Радянський період (1917-1991 рр.).
Кожний із вказаних періодів характе-

ризується своєю історичною специфікою 
та особливостями відповідних правових 
пам’яток, зокрема і тих, що містили кримі-
нально-правові норми. 

Метою вказаної статті є аналіз стародав-
ніх правових джерел, що стосується харак-
теристики та кримінально-правового зна-
чення заподіяння тілесних ушкоджень.
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Стан дослідження
Проблемам історичної обумовленості від-

повідальності за заподіяння тілесних ушко-
джень приділялось багато уваги вченими, зо-
крема, дане питання розглядали у своїх пра-
цях такі вітчизняні науковці як В.І. Борисов, 
В.К. Грищук, Л.А. Остапенко, С.В. Хилюк 
тощо.
У науці кримінального права приділя-

ється чимало уваги відповідальності за запо-
діяння тілесних ушкоджень, і ця тематика 
не є новою ні для кримінального законодав-
ства України, ні для кримінально-правової 
науки. Однак, питанням становлення, іс-
торичній обумовленості відповідальності за 
заподіяння тілесних ушкоджень, визначен-
ня тілесних ушкоджень, юридичному аналі-
зу, кримінально-правовій кваліфікації таких 
діянь у сучасній українській кримінально-
правовій літературі належна увага не при-
ділялась. 

Виклад основних положень
Найбільш містким джерелом права Ки-

ївської Русі, в якому йдеться про відпові-
дальність за спричинення шкоди здоров’ю 
людини, є «Руська Правда» - видатний пра-
вовий документ своєї епохи.
Так, у найдавнішій (скороченій) редакції 

Правди була встановлена відповідальність 
за заподіяння шкоди здоров’ю: «Или будеть 
кровав или синь надъражен, то не искати 
ему видока человеку тому; аще не будеть 
на нем знамени ани котораго же, то ли себе 
приидеть видок; аще ли не можеть, ту тому 
конець; оже ли себе не можеть мьстити, то 
взятии ему за обиду 3 гривне, а летцю мъзда» 
[1, ст. 47]. Як бачимо, в нормі містяться по-
ложення, що стосуються як кримінального, 
так і кримінального процесуального права.
Окремі її положення, вочевидь, є загаль-

ними для деяких закріплених слідом за нею 
статей. Це, перш за все, ті, що стосуються 
доказів вчинення злочинного діяння: зо-
внішній вигляд потерпілого (синці, крово-
виливи, наявність свідків).
У ст.3 скороченої редакції Руська правда 

розрізняє окремі випадки побоїв та тілесних 
ушкоджень, що тягнуть за собою помсту та 
грошове стягнення. Судячи по нормі, за-
конодавець надавав значення не ступеню 

тяжкості спричиненої потерпілому шкоди, 
а необхідності встановлення знаряддя вчи-
нення злочину, тобто відповідно до закону 
важливим був не сам по собі удар, а образа, 
ним спричинена. 
Аналізуючи наведені норми про відпо-

відальність за спричинення різного ступеня 
шкоди здоров’ю, ми вбачаємо в них пряму 
вказівку на умисну форму вини та, якщо 
можна так сказати, «спеціальних потерпі-
лих». 
Серед покарань, передбачених за по-

рушення тілесної недоторканності, заподі-
яння тілесних ушкоджень на першому місці 
стояла помста, однак обов’язковість таліону 
(коли міра покарання має відтворити шко-
ду, спричинену злочином) у Руській Прав-
ді відсутня. У випадках, коли потерпілий з 
будь-яких причин не міг помститися, замість 
помсти практикувалися грошові стягнення. 
На думку істориків, вже до того періоду, 
коли з’явилася скорочена редакція Руської 
Правди, кровна помста в тамтешньому сус-
пільстві втратила свої першопочаткове зна-
чення. У результаті правова оцінка побоїв 
та тілесних ушкоджень у древньоруському 
праві змінюється. Вже в розширеній редак-
ції Руської Правди законодавець ставить 
суворість (розмір) призначеного покарання 
(штрафу – грошового стягнення) в залеж-
ність від тяжкості спричиненого потерпі-
лому тілесного ушкодження. У ній так само 
передбачений штраф у розмірі 3 гривні за 
застосування фізичного насильства до іно-
земців – варягів чи колбягів (ст. 31). 
У період ХІV – XVIIст.ст. на землях 

України, які входили до складу Литви та 
Польщі, а із 1569р. – Речі Посполитої, діяли 
Литовські Статути (1529, 1566, 1588 рр.), що 
увібрали в себе основні положення держав-
ного, цивільного, сімейного, кримінального 
і процесуального права князівства, норми 
римського, руського, польського і німець-
кого кодифікованого звичаєвого права, від-
повідна місцева судова практика, «Руська 
правда», польські судебники. 

Розділ 7 редакції 1529 року «О земских на-
силиях, о побоях и об убийствах шляхтичей» 
містив у собі положення про насильницькі дії 
(вбивство, побої, зґвалтування) та відповідаль-
ність за такі дії [2]. Так, у ст. 9 йшлося «если 
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бы кто-либо ранил шляхтича в руку или ра-
нил в ногу так, что тот охромел, или выбил 
глаз, или отрезал нос, или выбил зубы, или 
отрезал ухо, то должен за это уплатить по-
ловину выкупа за убийство, а если бы ранил 
его в лицо, то должен уплатить раненому 
тридцать коп грошей и столько же штрафа 
в великокняжескую казну, если пострадав-
ший, не располагая достоверными доказа-
тельствами, присягнет против него с двумя 
соприсяжниками» [2].
Як бачимо, відповідальність за спричи-

нення тілесних ушкоджень згідно з Литов-
ським статутом передбачала покарання ви-
ключно у вигляді матеріальних стягнень. 
У 1654 р. частина України приєдналася 

до Росії, і на її території почали діяти росій-
ські законодавчі акти, з яких найбільшим та 
систематизованим було «Соборное Уложе-
ние 1649 г.», що становило важливу ланку в 
системі розвитку кримінального законодав-
ства про відповідальність за спричинення 
шкоди здоров’ю людини. У ст. 5 вказаного 
акта сказано: «А будет ранит, а не до смер-
ти убьет, и ему учинити торговая казнь без 
пощады, и вкинути в тюрму на месяц, да на 
нем же взятии раненому за увечье бесчестье 
вдвое» [2]. Окрім поранення, вказана норма 
передбачає покарання і за спричиненя тяж-
ких тілесних ушкоджень у сучасному їхньо-
му розумінні («не до смерти убьет»).
Норми, які передбачали відповідаль-

ність за спричинення тяжких тілесних ушко-
джень людині, містилися в різних главах. 
При цьому в ньому розрізнялися пошко-
дження, поранення, побої та удари. Квалі-
фікуючою ознакою при нанесенні тілесних 
ушкоджень в «Уложении…» є «коварство» 
(гл. ХІІ ст.11), «нахальство» та «дерзость» 
(гл. ХХІІ ст. 17), спричинення пошкоджень 
батькові чи матері (гл. ХХІІ ст. 4), судді (гл. Х 
ст. 106, «приставу или сыну боярскому с го-
сударственной грамотой» (гл. Х ст. 142).
Важливим було те, що «Уложение…» 

серед злочинів проти здоров’я (гл. ХХІІ) 
передбачало норму про відповідальність за 
умисне спричинення тілесного ушкодження 
потерпілому (аналог ст. 121 діючого нині КК 
України). Об’єктивна сторона даного злочи-
ну відображалася в діях, пов’язаних з боліс-
ною наругою над ким-небудь, відтинанням 

руки чи ноги, пошкодженням носа, вуха або 
губи, а також виколювання ока. Карався він 
відтинанням руки та стягненням грошової 
компенсації розміром 50 карбованців.
Тому, як вказує С.В. Расторопов, «Уло-

жение…», приділяючи велику увагу дифе-
ренціації відповідальності за злочини проти 
здоров’я, призначало покарання залежно не 
тільки від тяжкості спричиненої шкоди, але 
і від об’єкта, місця і навіть знаряддя вчинен-
ня злочину [3, ст. 106].
Подальший розвиток законодавства ха-

рактеризується прийнятим у 1715 році Ар-
тикулом Воїнським з коротким тлумачен-
ням. У ст. 143 Артикула йдеться про відпо-
відальність за спричинення поранень та ін-
ших тілесних ушкоджень ножем або цвяхом 
(пробити руку цвяхом).
На відміну від «Соборного Уложения 

1649г.», в Артикулі Воїнському інститути 
кримінального права були визначені більш 
чітко. За відношенням до злочинів проти 
здоров’я це відобразилося на подальшій ди-
ференціації в його нормах відповідальності 
за нанесення різного ступеню тяжкості ті-
лесних ушкоджень. У ньому знаходить про-
довження тенденція збільшення загальної 
кількості складів злочину проти здоров’я 
людини. Законодавець навмисно виокрем-
лював у відповідні артикули найбільш по-
ширені на той час насильницькі протиправ-
ні дії, призначаючи за них членоушкоджую-
чі (каліцтва) та тілесні покарання [3, ст. 108]. 
Важливим було і те, що Артикул вводив у 
законодавство положення про судово-ме-
дичну експертизу: «Лекари, которые … тело 
мертвое взрезали», повинні були надати 
своє свідчення в суді в письмовому вигляді 
та «принятию своею подтвердить» (арт. 154) 
[1, ст. 355], що виявилося кроком вперед на 
шляху вдосконалення кримінального зако-
нодавства за спричинення шкоди здоров’ю 
людини. 
Серед інших законодавчих пам’яток, що 

передбачають відповідальність за спричи-
нення шкоди здоров’ю людини, слід відзна-
чити «Устав благочиния, или полицейский» 
1782р. У ньому передбачалося два види 
заподіяння шкоди здоров’ю: каліцтво або 
рана. Так, у п.2 ст. 267 Устава йшлося «Буде 
кто учинит увечие или рану, того имать под 
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стражу, и отослать к суду, где поступать с 
ним, как законы повелевают» [1, ст. 381].
Слідом за цим, чинний 31 січня 1833 

року XV том Статуту Законів Російської 
імперії за своїм складом передбачив ті самі 
склади злочинів, що і «Уложение 1649г.» та 
законодавство Петра І. Разом з цим в ньо-
му мали місце і три найважливіших новели, 
що визначили напрям подальшого розвитку 
законодавства про відповідальність за запо-
діяння шкоди здоров’ю людини. Статут ди-
ференціював тілесні ушкодження на рани та 
каліцтва. Під каліцтвом розумілося «лише-
ние какого-нибудь члена или приведение 
оного в бездействие» (ст. 358), а рани визна-
чалися як «язвы снаружи тела нанесенные», 
а також «когда кто прибьет кого до крови, 
да причинит багрове пятна, или выдернет 
волосы» (ст. 358, 359) [4, ст. 247]. Каліцтва 
каралися суворіше, ніж спричинення ран.
Окрім покарання за тілесні ушкодження 

призначалася ще і винагорода потерпілому 
(«взыскание бесчестья») залежно від тяжко-
сті спричиненої шкоди, що було суттєвим 
кроком вперед у законодавстві на шляху за-
безпечення прав та законних інтересів осо-
би, потерпілої від злочину. Крім того, впер-
ше вся сукупність норм про відповідальність 
за злочини проти особи була внесена в один 
розділ, всередині якого окремі злочини 
розприділялися за главами з урахуванням 
об’єкту посягання. 
Вступ у силу, слідом за Статутом, 

«Уложения о наказаних уголовных и 
исправительных 1845 г.», великого за своїм 
об’ємом (2224 статті), передбачав 12 розді-
лів, що були поділені на глави, деякі з них 
поділялися на відділення, а ті на відділи. 
Склади злочинів у ньому булим згрупова-
ні більш ніж за 150 напрямами. Одне з них 
мало назву «Про нанесення каліцтв, ран 
та інших пошкоджень здоров’ю» та прямо 
стосувалося кримінально-правової охорони 
здоров’я людини (Розділ Х, гл. 3, ст. 1447-
1496).
Злочини проти здоров’я людини визна-

ченої систематизації в Уложенні 1845р. не 
отримали, хоч і представляли в ньому до-
сить виокремлену однорідну групу складів, 
що мали в своїй основі загальний безпосе-
редній об’єкт - здоров’я людини. Воно роз-

різняло три різновиди тілесних ушкоджень: 
каліцтва, рани та інші розлади здоров’я. 
Найтяжчими з них вважалися каліцтва, що 
поділялися на тяжкі та менш тяжкі. Чітких 
критеріїв розмежування останніх одне від 
одного закон не передбачав. Він лише ви-
значав окремі найбільш характерні ознаки 
кожного з їх видів з посиланням на поло-
ження Лікарського Статуту.
Глава 3 Розділу Х Уложення відрізняла-

ся від попереднього законодавства тим, що в 
ній були наявні склади з подвійною формою 
вини, що було пов’язано із складами умисного 
нанесення каліцтва, рани чи іншого пошко-
дження здоров’ю, що призвели до смерті по-
терпілого (ст. 1484) та умисного спричинен-
ня розладу здоров’я, що так само призвели 
до смерті потерпілого (ст. 1488). У цих нор-
мах Уложення законодавець об’єднав, по 
суті, два самостійних, але взаємопов’язаних 
склади злочину – умисне спричинення шко-
ди здоров’ю та спричинення смерті по нео-
бережності, передбачивши за них сумарне 
покарання у вигляді виселення на каторжні 
роботі строком від 8 до 10 років.
В Уложенні 1845р. , хоч і не завжди по-

слідовно, проте здійснювалися спроби ди-
ференціації кримінальної відповідальності 
за вчинення злочинів проти здоров’я люди-
ни, причому в якості можливих її критеріїв 
обиралися як об’єктивні (характер посяган-
ня, тяжкість наслідків, спосіб, знаряддя зло-
чину та ін.), так і суб’єктивні (форма вини, 
характер умислу, мотив та ін.) ознаки сус-
пільно небезпечного діяння. Поруч із скла-
дами вмисного спричинення каліцтва, рани 
чи іншого пошкодження потерпілому закон 
передбачав вчинення вказаних злочинів і з 
необережності (ст. 1494).
Наступним етапом у розвитку криміналь-

но-правової концепції розглядуваних злочи-
нів стало Кримінальне Уложення 1903 р., що 
вступило в законну силу не повністю (закон-
ну силу отримали лише статті, що стосува-
лися політичних злочинів). У його гл. ХХІІ, 
що містила 14 статей, «Про тілесні пошко-
дження та насилля над особою» (ст.ст. 467-
480), передбачені злочини проти здоров’я. 
На відміну від Уложення 1845р. (у редакції 
1866, 1885рр.) у Кримінальному Уложенні 
склади зазначених злочинів передбачають 
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більш чітку систему оцінки тяжкості шкоди 
здоров’ю. Склади про тілесні ушкоджен-
ня, залежно від тяжкості спричиненої для 
здоров’я потерпілого шкоди, поділяли на 
тяжкі, досить тяжкі та легкі тілесні ушко-
дження.
В Уложенні 1903р. передбачені дев’ять 

можливих ознак «досить тяжкого тілесного 
ушкодження» (ст. 467). До них відносилися 
сім відомих ще за складом тяжкого каліцтва 
Уложення 1845р. ознак: втрата зору, слуху, 
язика, руки, ноги, продуктивної здатності 
та невиправне знівечення обличчя, а також 
два нових – розлад здоров’я, небезпечний 
для життя та душевна хвороба. Стаття 467, 
окрім основного складу злочину, передбача-
ла також кваліфікований, що визначав біль-
ше покарання при настанні смерті потерпі-
лого (основний склад – 8 років каторги, ква-
ліфікований – до 10 років).

 «Загалом, в Уложенні 1903 р. відпові-
дальність за заподіяння тілесних ушкоджень 
була більш диференційованою та обґрунто-
ваною, ніж в Уложенні 1845 р. По-перше, і 
обтяжуючі, і пом’якшуючі вчинення насиль-
ницьких злочинів обставини знаходилися в 
рамках, як правило, однієї статті, що значно 
спрощувало правозастосовний процес. По-
друге, в законодавстві з’явилися нові квалі-
фікуючі та привілейовані ознаки, що дозво-
ляли більшою мірою враховувати специфіку 
вчинюваних посягань» [3, ст. 127].

У Кримінальному Кодексі РРФСР 1922 р. 
відповідальності за заподіяння тілесних 
ушкоджень був присвячений спеціальний 
розділ 2 гл. 5. В останню були включені нор-
ми про відповідальність за злочини проти 
життя, здоров’я, свободи та гідності особи. 
Розробники КК диференціювали тілесні 
ушкодження на тяжкі, менш тяжкі та легкі. 
Вмисне нанесення удару, побоїв та інших 
насильницьких дій, а також катування та 
мучення були виділені в окремі статті Ко-
дексу.
Таким чином, прийняття в 1922 р. пер-

шого Кримінального Кодексу РРФСР та за-
кріплення в ньому відповідальності за зло-
чини проти здоров’я людини виступили, на 
певному етапі розвитку нашого суспільства, 
важливою гарантією забезпечення захисту 
громадян від злочинних посягань. Важли-

ву роль відіграли в цьому і видані в 1922 р. 
на рівні Мінздраву Правила для складання 
висновків про тяжкість ушкодження, що 
посприяли досягненню більш повного ро-
зуміння суті складу відповідних норм КК 
РРФСР і чіткого застосування їх на практиці 
[3, ст. 134]. Водночас існував документ, який 
повністю дублював КК РРФСР 1922 р. – КК 
УРСР також 1922 р.
Прийнятий слідом за Основними нача-

лами кримінального законодавства Союзу 
РСР та союзних республік 1924 р. Кримі-
нальний кодекс РСФСР 1926 р. виключив 
з числа тяжких тілесних ушкоджень такий 
їхній вид, як «ушкодження, що потягнули 
за собою небезпечний для життя розлад 
здоров’я», передбачивши натомість «інший 
розлад здоров’я, поєднаний із значною 
втратою працездатності», тобто ввів у кри-
мінальний кодекс економічний критерій. 
Одночасно законодавець відмовився і від 
трьохступеневого поділу ушкоджень, замі-
нивши його на двоступеневе: тяжкі та легкі 
тілесні ушкодження. Останні вперше в ра-
дянському законі поділялися на два види: 
легкі тілесні ушкодження, що спричинили 
або не спричинили розлад здоров’я.
Кримінальний кодекс УРСР 1960 р. пе-

редбачав середньої тяжкості тілесне ушко-
дження (ст. 102) разом із тяжким (ст. 101) 
та легким тілесним ушкодженням (с. 106).-
У свою чергу, легке тілесне ушкодження по-
ділялося на два види: що потягнуло за со-
бою короткочасний розлад здоров’я або ко-
роткочасну втрату працездатності і таке, що 
не призвело до вказаних наслідків. 
КК УРСР 1960 р. повернувся до трьох-

ступеневої класифікації тілесних ушкоджень 
(тяжкі, середньої тяжкості та легкі). 
У КК України 2001 року передбачена 

відповідальність за заподіяння тілесних 
ушкоджень у розділі 2 Особливої частини, 
а саме ст. ст. 121, 122, 125 та класифікують-
ся за ступенем тяжкості на три види: тяжкі, 
середньої тяжкості та легкі тілесні ушко-
дження.
Наведені норми КК України мають ве-

лике загальнопопереджувальне значення з 
позиції забезпечення невідворотності від-
повідальності за умисне заподіяння шкоди 
здоров’ю потерпілого.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуті історичні аспекти 

нормативного закріплення поняття відпові-
дальності за заподіяння тілесних ушкоджень 
в українському кримінальному законодавстві в 
пам’ятках права, що діяли на території Укра-
їни. Обгрунтовано запропоновану періодизацію 
законодавства України з врахуванням специ-
фіки відповідних історичних періодів розвитку 
української держави. Проаналізовано стародав-
ні правові джерела з метою характеристики 
та кримінально-правового значення заподіяння 
тілесних ушкоджень. Досліджено історичну обу-
мовленість становлення кримінальної відпові-
дальності за заподіяння тілесних ушкоджень від 
часів Київської Русі до сьогодення. Наведено від-
повідні висновки щодо розвитку поняття відпо-
відальності за заподіяння тілесних ушкоджень у 
кримінальному праві України.

SUMMARY 
Historical aspects of normative fi xing of the 

defi nition of responsibility for injuries infl iction 
in Ukrainian criminal legislation in law memos 
functioning on the territory of Ukraine are considered 
in the article. Suggested periodization of Ukrainian 
legislation considering specifi cation of accordant 
historical periods of development of Ukrainian state is 
substantiated. Ancient sources of law are analyzed in 
order to characterize and defi ne criminal-law meaning 
of injuries infl iction. Historical conditionality of 
criminal responsibility for injuries infl iction becoming 
is explored, beginning from Kievan Rus till now. 
Accordant conclusions as for development of the 
defi nition of responsibility for injuries infl iction in 
Ukrainian criminal law are listed.

Висновки
Аналіз вищевикладених положень до-

зволяє зробити наступні висновки:
- Відповідальність за заподіяння тілесних 

ушкоджень в українському кримінальному 
законодавстві отримала своє відображення 
в Руській правді. Охорона здоров’я в ній з 
приватного інтересу поступово перейшла в 
розряд суспільного блага, що охороняється 
кримінально-правовими засобами;

- Розвиток кримінального законодавства 
радянської епохи (Керівні начала з кри-
мінального права РСФСР, Основні начала 
кримінального законодавства СРСР 1924 р., 
Кримінальні Кодекси радянських респу-

блік, Основи кримінального законодав-
ства СРСР та Союзних Республік, КК УРСР 
1960 р.) створив передумови сучасного ста-
ну відповідальності за заподіяння тілесних 
ушкоджень у кримінальному праві України.
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Статья посвящена исследованию проблем 
реформирования системы государственного 
регулирования и управления в сфере охраны и 
использования интеллектуальной собственно-
сти, инновационной деятельности в Украине 
с целью усовершенствования института ин-
теллектуальной собственности в инноваци-
онной экономике Украины.
Ключові слова:, інтелектуальна власність, інте-

лектуальний потенціал, інноваційна політика, про-
мислова власність, державне регулювання, державне 
управління.
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прийнята ЄС за базову, тобто моделі інно-
ваційного розвитку. Розвиток суспільства та 
економічна стабільність залежить від ефек-
тивного розвитку науково-технічного про-
гресу в країні. Процеси інноваційної діяль-
ності потребують аналізу стану та перспек-
тив впровадження інновацій на підприєм-
ствах, з метою оцінки ефективності регіонів 
України, їх впровадження суб’єктами госпо-
дарювання та їх вплив на розвиток регіонів 
та економіки України в цілому.

Зв’язок вказаної проблеми із важливи-
ми науковими та практичними завдання-

ми
Приєднання України, як і будь-якої іншої 

держави, до СОТ зумовлене об’єктивними 
процесами глобалізації, що ведуть до зрос-
тання взаємопов’язаності економічних сис-
тем окремих країн. Сучасний етап розвитку 
економіки України характеризується змі-
ною пріоритетів національного прогресу. 
Так, світове співтовариство в умовах глоба-
лізації суспільних та соціально-економічних 
процесів визначає відправним фактором 
суспільного прогресу саме розвиток люди-
ни та якісні внески в людський потенціал, 
по відношенню до яких культура виробни-
цтва, продуктивність праці та інші пріори-
тети вважаються вторинними. На сьогодні 
досягнення економічного розвитку шляхом 
широкомасштабного введення у господар-
ський обіг таких продуктів інтелектуальної 
праці, як знання, технології, науково-тех-
нічні розробки тощо для їх комерціаліза-

Процеси, що виникають у 
сфері інтелектуальної власнос-
ті та інноваційної діяльності 
потребують аналізу стану нор-
мотворчих процесів та перспек-
тив впровадження інновацій на 
підприємствах, з метою оцінки 
ефективності регіонів України, їх 
впровадження суб’єктами госпо-
дарювання та їх вплив на розви-
ток економіки України в цілому.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді

Приєднання до Світової організації тор-
гівлі та обраний Україною шлях інтеграції 
до Євросоюзу вимагає запровадження ді-
євих засобів захисту прав інтелектуальної 
власності, зближення та інтеграцію націо-
нальної економічної системи до систем кра-
їн ЄС. Це ставить Україну перед вибором 
запровадження тієї моделі розвитку, яка 
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ції та досягнення соціально-економічного 
ефекту, визнається моделлю інноваційного 
розвитку економіки Євросоюзу.
Звідси виникає потреба не тільки гармо-

нізації вітчизняного законодавства з норма-
ми і стандартами СОТ, які вже перевірені 
практикою співпраці країн-членів цієї світо-
вої організації, а й опрацювання механізму 
належного правового захисту прав інтелек-
туальної власності. Це, у свою чергу, вима-
гає великої уваги до проблем, пов’язаних з 
державним регулюванням у зазначеній сфе-
рі, впровадженням і удосконаленням чітких 
механізмів такого регулювання.
Суворе дотримання та виконання зако-

нів є основним принципом правової політи-
ки України. Боротьба з правопорушеннями 
у сфері інтелектуальної власності віднесена 
до одного з пріоритетних напрямів внутріш-
ньої політики України і є пріоритетним на-
прямом роботи державних контролюючих 
органів, яка націлена на захист прав, свобод 
та законних інтересів громадян. Це зумов-
лено складною криміногенною ситуацією у 
цій сфері, значними матеріальними та мо-
ральними збитками, що завдаються еконо-
міці та авторитету держави, громадянам і 
підприємствам усіх форм власності, а також 
критикою з боку міжнародних організацій, 
що викликана поширенням в Україні цього 
виду правопорушень. 
Уряд України ініціював формування 

найбільш актуальних для держави іннова-
ційних проектів і ухвалив необхідні рішен-
ня для їх фінансової і адміністративної під-
тримки. Подібні ініціативи є надзвичайно 
важливими, оскільки вони демонструють 
політику держави щодо її пріоритетного ви-
сокотехнологічного розвитку.
Проте, модернізацію економіки краї-

ни неможливо здійснити, використовуючи 
тільки адміністративні і фінансові ресурси, 
без створення в державі сприятливого ін-
новаційного клімату і керованої інновацій-
ної моделі її розвитку. Тобто необхідним є 
вироблення системи правил і стимулів, які 
активізували б до цього виду діяльності на-
ціональний бізнес, широкі верстви науков-
ців, освітян, винахідників уже без безпосе-
редньої організаційної роботи держави.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання)

Особливими вимогами до характеру та 
темпів розвитку національної економіки піс-
ля її виходу із багаторічного глибокого кри-
зового стану постають завдання забезпечен-
ня її відтворювального інноваційного ци-
клу на новій технологічній основі в умовах 
ринкової економіки, а також забезпечення 
соціальної спрямованості цього відтворю-
вального циклу з максимально ефективним 
використанням інноваційного потенціалу 
країни, внутрішніх та зовнішніх ресурсів, 
досягнення випереджальних темпів динамі-
ки розвитку порівняно з провідними краї-
нами світу відповідно до напряму прогресу 
світової економіки.

Mетою дослідження є визначення шляхів 
удосконалення системи правового забезпе-
чення охорони та захисту прав на об’єкти ін-
телектуальної власності і на цій основі досяг-
нення гармонізації законодавства в цій сфері в 
умовах розвитку інноваційної економіки. 

Об’єктом дослідження є сукупність на-
укових поглядів, ідей, уявлень та понять 
щодо існуючої системи правових норм, юри-
дичних та організаційних відносин, які ви-
никають, розвиваються і припиняються в 
процесі інноваційної діяльності та при здій-
сненні порушень прав інтелектуальної влас-
ності. 

Предметом дослідження є норми ци-
вільного, господарського, адміністративно-
го, кримінального права, міжнародних та 
підзаконних нормативно-правових актів, 
що регулюють порядок виявлення, дослі-
дження і закріплення інформації у справах 
про порушення прав інтелектуальної влас-
ності, а також діяльність посадових осіб дер-
жавних контролюючих органів щодо проти-
дії правопорушенням у сфері інтелектуаль-
ної власності та інноваційної діяьності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, у яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми
В Україні швидкими темпами протягом 

останніх десятиліть формується власна шко-
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ла інтелектуальної власності, що націлена саме 
на забезпечення інноваційного розвитку дер-
жави. Ці питання розкриваються у працях 
вітчизняних та зарубіжних учених, які зро-
били вагомий внесок у дослідження питань 
правової охорони та захисту об’єктів про-
мислової власності та інноваційної діяльнос-
ті, зокрема праці: С. С. Алексєєва, Г. А. Ан-
дрощука, Ю. Л. Бошицького, М. К. Галян-
тича, І. І. Дахна, О. В. Дзери, Р. Дюма, 
В. Жарова, І. Н. Звягіної, Ю. М. Капіци, 
Р. А. Калюжного, Л. В. Коваля, А. М. Коло-
дія, В. В. Копєйчикова, М. Й. Коржанського, 
А. Т. Комзюка, В. О. Котюка, В. І. Курила, 
П. І. Крайнєва, О. Е. Лейста, А. В. Міцкеви-
ча, А. Ю. Олійника, Й. Е. Маміофи, П.С. Мат-
вєєва, B. C. Мартем’янова, Л. О. Михайло-
вої, Н.О. Можаровської, О. А. Підоприго-
ри, О. О. Підопригори, А. Д. Святоцького, 
В. В. Сергієнко, Р. Б. Шишки, О. Х. Юлда-
шева та інших. 
Водночас слід зазначити, що раніше 

опубліковані роботи не в повній мірі вичер-
пують наявні практичні та теоретичні про-
блеми державної діяльності по боротьбі з 
правопорушеннями і злочинами у сфері ін-
телектуальної власності в умовах інновацій-
ної економіки. 

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвя-

чується означена стаття
Система правових приписів утворювала-

ся на рівні міжнародних угод та конвенцій 
у різних промислово розвинутих країнах 
протягом декількох століть. Національне ж 
законодавство формувалось у радянських 
умовах на засадах ігнорування прав на інте-
лектуальну власність з визнанням пріорите-
ту держави над іншими інтересами окремих 
суб’єктів правових відносин.
У зв’язку з цим, для усвідомлення осо-

бливостей національної системи правових 
приписів, які утворюють юридичну осно-
ву охорони прав інтелектуальної власності 
в умовах інноваційного розвитку України, 
необхідно проаналізувати систему міжна-
родних угод, законодавчих та підзаконних 
нормативно-правових актів різного рівня, 
які в Україні призначені для охорони прав 
і законних інтересів суб’єктів правових від-

носин у галузі інтелектуальної власності в 
умовах інноваційної економіки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження і обґрунтування отриманих на-

укових результатів
Результати творчої діяльності виступа-

ють у декількох аспектах: як ідея, як науко-
ве, культурне надбання суспільства, інфор-
мація, як матеріальний носій та як майнові 
та немайнові права, що виникають через 
факт їх створення, використання та розпо-
всюдження [1, 215]. З найдавніших часів 
людина у своїй діяльності застосовує влас-
ний інтелект. Але особа завжди схильна до 
набуття власних, індивідуальних навичок і 
навіть здійснення відкриттів чи створення 
чогось оригінального, що нерідко впливає 
на соціум і здатне стати його спільним над-
банням, яке передаватиметься з покоління 
в покоління. Таким шляхом розвивалося 
людство, і до певного історичного періоду 
ніхто не фіксував авторства на відкриття, ви-
нахід або твір тощо. Право власності творця 
на результат його інтелектуальної діяльнос-
ті було запроваджене у суспільно-правових 
відносинах значно пізніше. Перший нор-
мативний акт, який став прототипом захис-
ту майнових прав авторів, було прийнято в 
державі з найпотужнішою для того часу про-
мисловістю - Англії. Йдеться про так званий 
Закон королеви Анни 1709 року [2, 10]. Згід-
но з цим документом видавцям книг надава-
лося право впродовж 12-ти років з моменту 
першого опублікування контролювати пе-
ревидання цієї продукції.
Філософія забезпечення прав людини, 

яка в середині XVIII століття стала доміну-
ючою у французькому суспільстві, мала зна-
чний вплив як на розвиток законодавства 
цієї країни, так і на відповідні суспільні від-
носини. Так, відомий автор та імпресаріо 
Бомарше створив першу в світі організацію 
із захисту прав авторів. А така ж організація, 
створена згодом (1850 року) Віктором Гюго 
і Оноре де Бальзаком, існує й донині [2, 10]. 
Французька практика вплинула на розвиток 
законодавства практично всієї Європи, крім 
Великої Британії.
Еру міжнародного авторського права за-

початковано прийняттям 1886 року Берн-
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ської конвенції [3]. Цим документом на 
міжнародному рівні, окрім так званих не-
майнових прав, за автором було закріпле-
но майнове право на його твори, як право 
самостійно використовувати їх та виключне 
право дозволяти таке використання.
Поняття інтелектуальної власності впер-

ше було введено у 1967 році Конвенцією [4], 
яка засновувала Всесвітню організацію інте-
лектуальної власності, учасником якої у те-
перішній час є Україна, Російська Федерація 
та інші країни колишнього СРСР. Проте в 
радянському законодавстві поняття інтелек-
туальної власності не застосовувалося трива-
лий час. Так, юридичний енциклопедичний 
словник за редакцією А. Я. Сухарєва визна-
чав інтелектуальну власність як умовний 
збірковий термін у міжнародних угодах, а 
також у законодавстві деяких країн [5, 126]. 
Це поняття включало права, що відноси-
лися до літературних, художніх та науко-
вих творів, виконавчої діяльності артистів, 
звукозапису, радіо- та телевізійних передач 
(тобто авторські права); наукових відкрит-
тів, винаходів та інших прав, пов’язаних з 
різноманітними видами промислової влас-
ності, а також захистом від небросовісної 
конкуренції. 
Баріхін А.Б. визначає інтелектуальну 

власність як сукупність правових відносин 
з приводу володіння, розпорядження та ви-
користання продуктів інтелектуальної влас-
ності, виключні права на результати творчої 
діяльності та засоби індивідуалізації [1, 215].
Основними міднародно-правовими дже-

релами, що регулюють питання інтелекту-
альної власності, є Паризька конвенція про 
охорону промислової власності 1883 року 
[6] (СРСР приєднався у 1965 р.), Всесвітня 
конвенція про авторське право 1952 року 
[7] (СРСР приєднався у 1973 р.), Договір 
про патентну кооперацію 1970 року, Берн-
ська конвенція про охорону літературних та 
художніх творів 1971 року [3], Договір про 
інтелектуальну власність по відношенню до 
інтегральних мікросхем 1989 року, Євразій-
ська патентна конвенція 1994 року та інші.
Правове регулювання інтелектуальної 

власності в Україні, як і в більшості циві-
лізованих країн, започатковане на основі 
названих міжнародно-правових актів, які 

виступають еталоном для побудови націо-
нальних систем авторського та патентного 
права. Інтелектуальна власність виділена у 
ст. 199 нового Цивільного кодексу України 
як самостійний об’єкт цивільних прав [8]. 
Разом з тим рівень розвитку країни, наяв-
ність достатніх коштів для забезпечення ви-
сокоефективного правового механізму без-
посередньо впливає на вибір його конкрет-
ної системи та форм реалізації цих прав, 
особливо патентування та охорони інтелек-
туальних прав.
Право інтелектуальної власності в Укра-

їні розвивається відповідно до європейської 
доктрини права інтелектуальної власності, 
з урахуванням потреби Інтеграції в між-
народні організації та національних осо-
бливостей і можливостей. Тому на сьогодні 
воно має досить складну структуру. Воно 
охоплює майнові права, тому за своєю сут-
ністю є підгалуззю цивільного права, хоча 
включає і вертикальні відносини, переваж-
но адміністративного (управлінського) ха-
рактеру. Накопичений нормативний масив 
перебуває в стадії його оптимізації в рамках 
нового Цивільного кодексу України. Окрім 
цього, існує великий масив інших норматив-
них актів як на рівні спеціальних законів, 
так і інших підзаконних актів. Ця система 
постійно перебуває у стані розвитку та удо-
сконалюється.
Як відомо, нині Україна є учасником 

майже двох десятків багатосторонніх між-
народних угод у сфері інтелектуальної влас-
ності [9, 1]. У державі триває законотворча 
робота з приведення національного зако-
нодавства у повну відповідність з нормами 
Угоди про торговельні аспекти прав інте-
лектуальної власності (Угоди Trips). 
Останнім часом уряд схвалив низку 

рішень, що стосуються регулювання від-
носин у цій сфері. Зокрема, затверджено 
«Порядок присвоєння і нанесення на дис-
ки для лазерних систем зчитування спеці-
альних ідентифікаційних кодів», нанесе-
них на імпортні диски, визначено повно-
важні органи, відповідальні за виконання 
Угоди про співробітництво у напрямі ви-
явлення, запобігання та припинення пра-
вопорушень у сфері інтелектуальної влас-
ності тощо.
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Система правового захисту інтелекту-
альної власності в Україні продовжує роз-
виватися. На сьогоднішній день в Україні 
вже створено необхідну нормативно-право-
ву базу для регулювання відносин у сфері 
інтелектуальної власності. Правовідносини 
тут регулюються окремими положеннями 
Конституції України, нормами Цивільного, 
Кримінального, Господарського, Митного 
кодексів, Кодексу України про адміністра-
тивні порушення, процесуальними кодекса-
ми, нормами окремих законів, підзаконни-
ми правовими актами, яких зараз нарахову-
ється близько ста. В Україні, у першу чергу, 
прийнято низку нормативно-правових ак-
тів, що регулюють суспільні відносини в цій 
сфері: Закон України «Про авторське право 
та суміжні права», Закон України «Про роз-
повсюдження примірників аудіовізуальних 
творів та фонограм» , Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо правової охорони інтелекту-
альної власності», Закон України «Про охо-
рону прав на знаки для товарів та послуг», 
Закон України «Про інноваційну діяль-
ність», Указ Президента України «Про захо-
ди щодо охорони інтелектуальної власності» 
тощо.
Урядові заходи та його виконавчих 

органів спрямовані на розвиток правової 
регламентації сфери інтелектуальної влас-
ності та визнання України на міжнародній 
арені такою державою, де права інтелекту-
альної власності надійно захищені. Сфор-
мовано дієздатну інфраструктуру, що забез-
печує застосування правових норм щодо 
захисту прав інтелектуальної власності в 
адміністративному та судовому порядку. 
Так, Указом Президента України перед-
бачено ряд заходів у сфері інтелектуальної 
власності щодо охорони прав її суб’єктів 
та забезпечення підготовки фахівців у цій 
сфері. Зокрема, передбачено утворення у 
складі Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни, Служби безпеки України спеціальних 
підрозділів боротьби з правопорушеннями 
у сфері інтелектуальної власності, у складі 
Державної служби інтелектуальної влас-
ності – підрозділу інспекторів з питань ін-
телектуальної власності та, що особливо 
вчасно, – запровадження у вищих навчаль-

них закладах курсу з прав інтелектуальної 
власності.
Процес формування та вдосконалення 

нормативно-правової бази щодо іннова-
ційної діяльності в країні особливо актив-
ним є в останні роки. Перший суттєвий 
крок у цьому напрямку вже зробив Прези-
дент України, який ще у жовтні 2010 року 
підписав Закон про головні пріоритетні 
напрями наукового і інноваційного роз-
витку держави, а у 2011 Закон «Про прі-
оритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні».

 Таких напрямів є сім, і вони повною мі-
рою відповідають ресурсному, людському 
потенціалу України, перспективам її гео-
політичного поступу. Так, стратегічними 
пріоритетними напрямами наукового і ін-
новаційного розвитку України на 2011-2021 
роки є: 

1) освоєння нових технологій транспор-
тування енергії, впровадження енергоефек-
тивних, ресурсозберігаючих технологій, 
освоєння альтернативних джерел енергії;

2) освоєння нових технологій високотех-
нологічного розвитку транспортної систе-
ми, ракетно-космічної галузі, авіа- і судно-
будування, озброєння та військової техніки; 

3) освоєння нових технологій виробни-
цтва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, 
створення індустрії наноматеріалів та нано-
технологій; 

4) технологічне оновлення та розвиток 
агропромислового комплексу; 

5) впровадження нових технологій та об-
ладнання для якісного медичного обслуго-
вування, лікування, фармацевтики; 

6) широке застосування технологій 
більш чистого виробництва та охорони на-
вколишнього природного середовища; 

7) розвиток сучасних інформаційних, ко-
мунікаційних технологій, робототехніки. 
Уряд України ініціював формування 

найбільш актуальних для держави інно-
ваційних проектів і ухвалив необхідні рі-
шення для їх фінансової і адміністративної 
підтримки. Подібні ініціативи є надзви-
чайно важливими, оскільки вони демон-
струють політику держави щодо її пріори-
тетного високотехнологічного розвитку. 
Забезпечення розвитку інноваційної ді-
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яльності, новітніх технологій становлять 
14 законодавчих актів, близько 50 нор-
мативно-правових урядових актів, понад 
100 різноманітних відомчих документів, 
що регламентують інноваційну діяльність 
і трансфертехнологій за такими важливи-
ми аспектами, як визначення науково-тех-
нологічних та інноваційних пріоритетів, 
фінансове забезпечення інноваційної ді-
яльності, функціонування технологічних 
парків тощо. Проте, як слушно зазначає 
П. С. Матвєєв, відсутність сформованого 
системного підходу, науково обґрунто-
ваних концептуальних засад та єдиного 
структурованого «дерева цілей» держав-
ної науково-технологічної та інноваційної 
політики, не компенсується збільшенням 
кількості законодавчих і нормативно-пра-
вових актів, численними змінами та допо-
вненнями до них [10, 211-212]. Законо-
давчу базу щодо інноваційного розвитку 
та формування державної інноваційної 
політики крім базових законів «Про на-
укову і науково-технічну діяльність», «Про 
інноваційну діяльність», «Про наукову і 
науково-технічну експертизу», «Про спеці-
альний режим інвестиційної і інноваційної 
діяльності технологічних парків», Концеп-
ції науково-технологічного та інновацій-
ного розвитку України становлять при-
йняті спеціальні закони, положення яких 
спрямовані на регулювання відносин саме 
на стадії розробки програм. Зокрема, мова 
йде про Закони України «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки», «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності в Україні», «Про державні цільові 
програми», а також низку підзаконних 
актів, якими протягом останніх років за-
тверджувалися програми інноваційного 
розвитку. Прикладом таких актів можуть 
бути Постанови КМУ «Про затвердження 
переліку державних наукових і науково-
технічних програм з пріоритетних напря-
мів розвитку науки і техніки на 2002–2006 
роки», «Про затвердження Положення 
про державну наукову і науково-технічну 
програму» тощо.
Усі ці заходи Уряду України позитивно 

оцінені зарубіжними, у тому числі й амери-
канськими, експертами. 

Таким чином, вдосконалення правових 
засад у цій важливій сфері триває системно, 
послідовно й поетапно. 
Варто зауважити, що активізація іннова-

ційної діяльності має дуже важливе значен-
ня як на рівні підприємства, так і на рівні 
держави. Оскільки тільки при розвитку на-
уки, техніки, технологій можливий випуск 
конкурентоспроможної продукції та послуг. 
Коли підприємство випереджає конкурен-
тів в освоєнні досягнень науково-техніч-
ного прогресу, тільки тоді воно має змогу 
отримувати прибуток [11, 34]. З огляду на 
це, по-перше, в країні має бути втілена ді-
єва державна політика, спрямована на прі-
оритетний науково-технологічний розви-
ток економіки (поки що така політика лише 
декларувалася). Очевидно, що ця політика 
має набути головних програмних засад най-
більших політичних партій України, стати 
пріоритетною в реальних діях як керівників 
держави, так і усіх рівнів державного управ-
ління, стати домінуючою компонентою на-
вчальних планів і програм вищих навчаль-
них закладів, наукових установ.

 Важливим результатом цієї політики 
має бути принципова зміна ставлення дер-
жави до зовнішніх запозичень. Їх можна 
брати лише у крайніх випадках і лише для 
інвестицій у високотехнологічне вироб-
ництво, тому що Україна практично ви-
черпала свої можливості щодо запозичень. 
Держава повинна бути основним джерелом 
фінансування розвитку науково-технічної 
та інноваційної діяльності. Важливим чин-
ником для підвищення інноваційного рівня 
України є освоєння та застосування прогре-
сивних технологій та наукомісткої продук-
ції. Порівняно з країнами Європи в Україні 
частка підприємств, які використовують у 
своїй діяльності інформацію від державних 
науково-дослідних інститутів і університетів 
вища. Але відсоток інноваційних підпри-
ємств, що користуються власними або при-
ватними джерелами інформації (консуль-
танти та консультаційні об’єднання) вище 
ніж відсоток тих, що використовують інфор-
мацію державного сектору, це свідчить про 
те, що зв’язок між державним та підприєм-
ницьким сектором досить обмежений. Від-
повідно, необхідно розвивати законодав-
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чу базу для більш тісного співробітництва 
державного та підприємницького сектору, 
оскільки тільки при ефективному, стимулю-
ючому розвитку підприємств Україна буде 
економічно стабільною та розвиненою.

 Можна визначити ще низку важливих 
складових моделі інноваційного розвитку 
України. Але всі вони спрацюють лише за 
умови консолідації країни, навколо пріо-
ритетного, високотехнологічного розвитку 
суспільства.
Нині є всі підстави стверджувати, що 

норми регулювання правових відносин у 
сфері інтелектуальної власності та іннова-
ційної діяльності в Україні цілком відпові-
дають міжнародним стандартам. 
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SUMMARY 
The article is devoted to research of reform 

problems of the government regulation system and 
administration in the sphere of protection and 
use of intellectual property, innovation activity in 
Ukraine for the purpose of intellectual property 
institution in the innovation economy of Ukraine. 

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню про-

блем реформування системи державного ре-
гулювання та управління у сфері охорони та 
використання інтелектуальної власності, ін-
новаційної діяльності в Україні з метою вдо-
сконалення інституту інтелектуальної влас-
ності в інноваційній економіці України.
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Статья посвящена исследованию вопроса 
правовового статуса субъектов права комму-
нальной собственности. Выделено субъектов 
права коммунальной собственности. Харак-
терным моментом в данном контексте яв-
ляется наличие правовых признаков данных 
субъектов и возможности предоставления им 
статуса юридического лица. 
Ключові слова: право комунальної власності, 

суб”єкт права комунальної власності, територіаль-
на громада.
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Актуальність нашого дослідження по-
лягає у визначенні правового статусу те-
риторіальної громади як суб’єкта права 
комунальної власності. Нечітке норматив-
не визначення правового статусу терито-
ріальної громади як у законодавстві, так і 
дискусійні питання у науковій літературі 
виокремлюють актуальність висвітлення 
даного питання у контексті даної темати-
ки.

Постановка проблеми
З внесенням змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування» та виправ-
леного тексту офіційного перекладу Євро-
пейської хартії місцевого самоврядування, а 
також активного здійснення процесу децен-
тралізації влади, який широко впливає на 
нове бачення та формування територіаль-
ної громади як суб’єкта права комунальної 
власності.

Метою даної статті є дослідження пра-
вового статусу територіальної громади як 
суб”єкта права комунальної власності.

Стан дослідження
У різні часи становлення та розвитку 

права власності, визначення їх видів дослі-
джували фахівці права, зокрема: Л.М. Бара-
нова, О.В. Дзера, В.І. Борисова, В.М. Ігна-
тенко, Л.А. Музика, О.О. Первомайський, 
О.С. Яворська та інші.  

Виклад основних положень
У законодавстві та науці цивілістики 

протягом різного періоду становлення ко-
мунальної власності існували неоднозначні 
погляди на формування визначення кола 
суб’єктів права комунальної власності. 

 Правовий статус суб’єктів права 
комунальної власності, як таких, визначений 
Конституцією України, Законом України 
“Про місцеве самоврядування”, Цивільним 
кодексом України та іншими нормативними 
актами. 
Згідно зі ст. 13 Конституції України (далі 

– КУ) та у відповідності до ст. 318 Цивільно-
го кодексу України (далі – ЦКУ) суб’єктами 
права власності є Український народ та інші 
учасники цивільних відносин, зокрема те-
риторіальні громади (cт.2 ЦКУ) [1, 2]. Від 
імені Українського народу права власника 
здійснюють органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування в межах, ви-
значених цією Конституцією. Усі суб’єкти 
права власності рівні перед законом [1]. Від-
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повідно до ст. 140 КУ територіальною гро-
мадою охоплюються жителі села чи добро-
віьного об’єднання у сільську громаду жите-
лів кількох сіл, селища та міста. 
У За     коні України «Про місцеве само-

врядування в Україні» закріплено поняття 
територіальна громада – жителі, об’єднані 
постійним проживанням у межах села, сели-
ща, міста, що є самостійними адміністратив-
но-територіальними одиницями, або добро-
вільне об’єднання жителів кількох сіл, що 
мають єдиний адміністративний центр [3]. А 
також зазначено у ст. 6 вищезгаданого зако-
ну, що первинним суб’єктом місцевого само-
врядування, основним носієм його функцій і 
повноважень є територіальна громада села, 
селища, міста. Територіальні громади мо-
жуть об’єднуватися в одну сільську, селищ-
ну, міську територіальну громаду, утворюва-
ти єдині органи місцевого самоврядування 
та обирати відповідно сільського, селищно-
го, міського голову .
У науковій літературі висловлюють різ-

ні пропозиції щодо правового статусу те-
риторіальної громади. Одні автори вважа-
ють, що територіальна громада має статус 
юридичної особи, інші, що – ні, з певними 
ознаками такої особи [4, 5, с. 69, с. 11]. За-
значалось, що законодавством не встанов-
лено порядку здійснення територіальною 
громадою повноважень суб”єкта права 
комунальної власності. Встановлено, що 
органи місцевого самоврядування всту-
пають у відносини комунальної власності 
як правомочні представники відповідних 
територіальних громад, від їхнього імені 
здійснюють права власника у межах та 
у спосіб, установлений законодавством 
України [6, с. 9]. Слід погодитись з думкою 
О.С. Яворської, яка зазначає, що надання 
територіальній громаді статусу юридичної 
особи може певним чином конкретизувати 
відносини власності, однак не вирішить усі 
проблеми її як власника [7, с. 145]. Також 
В.І. Борисова підкреслює, що поєднання 
в публічних утвореннях владних повнова-
жень з цивільною правоздатністю визначає 
й особливий підхід до визначення останніх 
частинок цивільних відносин [8, с. 26]. Як 
зазначає з цього приводу І.А. Селіванова, 
той факт, що правовий статус територіаль-

ної громади не визначено, негативно впли-
ває на забезпечення її функціонування та за-
хист прав її громадян [8, с. 25].
Однак, зміни, які були внесені у чин-

не законодавство, повністю змінили уяв-
лення про територіальну громаду. Хоча 
чіткого механізму створення тер иторіальної 
громади як юридичної особи у чинно-
му законодавстві не передбачено, однак, 
проаналізувавши вищезгадані нормативні 
акти, можна описати кроки створення 
територіальної громади як юридичної осо-
би.
Основним моментом у створенні 

територіальної громади – юридичної осо-
би є проведення загальньних зборів членів 
територіальної громади. Порядок їх про-
ведення здійснюється відповідно до По-
станови Верховної Ради України «Про 
затвердження Положення про загальні 
збори громадян за місцем проживання в 
Україні». Збори проходять за участю більше 
половини громадян, які проживають на 
відповідній території, мають право брати 
участь у зборах і повинні ухвалити рішення 
про створення територіальної громади як 
юридичної особи та обрати керівні органи 
громади [9]. Ще одним не менш важливим 
моментом у формуванні правового статусу 
територіальної громади як суб’єкта права 
комунальної власності є прийняття стату-
ту територіальної громади села, селища, 
міста. Статут територіальної громади під-
лягає державній реєстрації в центрально-
му органі виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державної ре-
єстрації (легалізації) об’єднань громадян, 
інших громадських формувань. Статут – це 
мала конституція територіальної грома-
ди, яка визначає правовідносини у самій 
громаді та з зовнішнім середовищем. Статут 
територіальної громади не може суперечи-
ти Конституції України та законам України, 
прийнятим на її основі.
Прийняття статуту територіальної гро-

мади – це компетенція самої територіальної 
громади. Статут вступає в силу з моменту 
його прийняття на загальних зборах грома-
ди більшістю голосів.
Територіальна громада не зобов’язана 

реєструвати свій статут. Водночас, для 
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реальної дієздатності громади в сучасних 
вітчизняних умовах, якщо є така 
можливість, доречно зареєструвати статут 
територіальної громади або безпосередньо, 
або через представницький орган, що 
затвердив статут територіальної громади 
в якості регламентуючого документа своєї 
діяльності. 
Механізм проведення таких зборів на 

території з невеликою кількістю осіб не 
виникає жодних проблем, а на територіях з 
великою кількістю жителів такі збори прак-
тично неможливо провести. У випадках, 
коли скликання зборів пов’язане з певни-
ми організаційними складнощами, можуть 
скликатися збори (конференції) представ-
ників громадян населених пунктів, мікрора-
йонів, житлових комплексів, вулиць, квар-
талів, будинків та інших територіальних 
утворень. Норми представництва на них ви-
значаються відповідною Радою, її виконав-
чим органом або органом територіальної 
самоорганізації громадян. У законодавстві 
не знайшло відображення вибору жителями 
таких представників. 
Після проведення загальних зборів і 

складення відповідного протоколу та його 
підписання копії протоколу надсилають-
ся про створення територіальної грома-
ди відповідним органам і особам. 
Наведемо реальний приклад проведен-

ня таких загальних зборів з невеликою кіль-
кістю жителів. Так, 21 лютого 2016 року у 
селі Сасів Золочівського району відбулися 
збори мешканців.
На порядок денний зборів було винесе-

но такі питання:
1. Про створення територіальної грома-

ди села Сасів.
2. Прийняття Статуту територіальної 

громади.
3. Вибори комітету громадських пред-

ставників.
4. Вибори голови територіальної громади.
Внаслідок дискусій мешканці села про-

голосували за дослівно: “набуття статусу 
юридичної особи територіальної громади”. 
Також було обрано представників громади 
та голову. Обраний на зборах голова тери-
торіальної громади села Сасів Олег Банах 
зазначив, що утворення територіальної гро-

мади у селі Сасів не суперечить тому, щоб 
працювати над створенням добровільно-
го об’єднання територіальних громад, аби 
об’єднати декілька сільських рад [10].
Такий варіант прямої демократії сьогод-

ні найбільше поширений у Швейцарії (ні-
мецькомовні кантони), Новій Англії (США), 
Болгарії, Боснії, Іспанії (режим «відкритої 
ради» у невеликих населених пунктах), Ес-
тонії (11 населених пунктів), Західній Ні-
меччині тощо. Отже, є досить багато дер-
жав, де поруч із такими інструментами, як 
голосування за допомогою урн (Франція), 
електронний референдум (Естонія), пріори-
тет все ж надається загальним зборам [11]. 
Практично у будь-якій державі Європей-

ського Союзу територіальні громади (обце 
(Чехія), гміна (Польща), гемайнде (Швейца-
рія), мунісіпіо (Іспанія) тощо) є юридични-
ми особами публічного права [11]. 
На сьогоднішній день таким шляхом 

було створено багато територіальних гро-
мад зі статусом юридичної особи. 
З прийняттям у новій редакції Закону 

України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань» територіальні 
громади мають право зареєструватись [12]. 
Відповідно до цього закону незалежно чи 
територіальна громада набула статусу юри-
дичної особи, чи ні, має право на реєстрацію 
– офіційне визнання шляхом засвідчення 
державою факту створення або припинен-
ня юридичної особи, громадського форму-
вання, що не має статусу юридичної особи, 
засвідчення факту наявності відповідного 
статусу громадського об’єднання та їхньої 
символіки, зміни відомостей, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та громадських формувань, про юри-
дичну особу, а також проведення інших реє-
страційних дій, передбачених цим Законом. 
Перша в Україні територіальна громада 

за новим законодавством зареєстрована на 
Львівщині. Заболотцівська територіальна 
громада, що у Бродівському районі стала 
першою в Україні територіальною грома-
дою, яка зареєстрована за новим законом 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців» та деяких 
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інших законодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень з державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань». 
Відтак Заболотцівська територіальна гро-
мада набула статусу юридичної особи [13]. 
Згаданий закон суттєво скорочує терміни 
створення територіальних громад. Адже 
тепер вони не потребують ліквідаційних 
комісій для ліквідації сільських рад, які не 
є адміністративними центрами громади. 
Також новостворені громади набувають 
статусу юридичних осіб практично на дру-
гий день після подання заяви про свою 
реєстрацію».
З огляду на вищенаведене, спробуємо 

охарактеризувати ознаки територіальної 
громади як юридичної особи.

 Статтею 80 ЦКУ зазначено, що юридич-
ною особою є організація, створена і заре-
єстрована у встановленому законом поряд-
ку. А згідно зі ст. 81 ЦКУ юридична особа 
може бути створена шляхом обєднання осіб 
та (або) майна. Юридичні особи публічно-
го права створюються розпорядчим актом 
Президента України, органу державної вла-
ди, органу влади Автономної Республіки 
Крим або органом місцевого самоврядуван-
ня. 

 Відповідно до ст. 87 ЦКУ для ство-
рення юридичної особи її учасники (засно-
вники) розробляють установчі документи, 
які викладаються письмово і підписуються 
всіма учасниками (засновниками), якщо за-
коном не встановлений інший порядок їх 
затвердження. Юридична особа вважається 
створеною з дня її державної реєстрації. 
На підтвердження точки зору, що тери-

торіальна громада як самостійний субєкт 
правовідносин має виражені ознаки юри-
дичної особи, наводяться доводи про її ви-
ступ у цивільному обороті від свого імені, 
наявність відокремленого майна тощо. 
Згідно зі статтею 316 ЦК України пра-

вом власності є право особи на річ (майно), 
яке вона здійснює відповідно до закону. Від-
повідно до статті 317 власникові належать 
права володіння, користування та розпо-
рядження своїм майном. Згідно зі ст. 2 ч. 2 
учасником цивільних правовідносин є тери-
торіальна громада. 

Згідно зі ст. 327 ЦК України територі-
альна громада є власником комунального 
майна. Відповідно до статті 142 Конституціï 
Украïни територіальна громада є власником 
лісу, землі, рухомого та нерухомого майна, 
природних ресурсів, водних об’єктів. Тому 
як власник вона може володіти цим своїм 
правом лише як юридична особа.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування» територіальним 
громадам сіл, селищ, міст, районів у містах 
належить право комунальної власності на 
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 
бюджетів, інші кошти, землю, природні ре-
сурси, підприємства, установи та організа-
ції, в тому числі банки, страхові товариства, 
а також пенсійні фонди, частку в майні під-
приємств, житловий фонд, нежитлові при-
міщення, заклади культури, освіти, спорту, 
охорони здоров’я, науки, соціального обслу-
говування та інше майно і майнові права, 
рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відпо-
відно до закону як об’єкти права комуналь-
ної власності, а також кошти, отримані від 
їх відчуження. Спадщина, визнана судом 
відумерлою, переходить у власність терито-
ріальної громади за місцем відкриття спад-
щини.
У вітчизняному законодавстві територі-

альні громади є суб’єктами відносин влас-
ності, зобов’язальних, спадкових та інших 
цивільних відносин. Громада визнається 
стороною в зобов’язаннях місцевої позики, 
може успадковувати майно. Територіальна 
громада водночас відшкодовує шкоду, за-
вдану незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органу місцевого самовряду-
вання (якого вона навіть не створювала в 
якості засновника юридичної особи), його 
посадовою або службовою особою, при-
йняттям незаконного нормативно-право-
вого акта тощо. Отже, виконання усіх 
цих функцій без статусу юридичної особи 
неможливі.

Висновки
На підставі вищевикладеного можна 

стверджувати, що територіальна грома-
да є юридичною особою зі всіма ознаками, 
які притамання юридичній особі, отже, є 
суб’єктом права комунальної власності. Ста-
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тусу юридичної особи територіальна грома-
да набуває з моменту її державної реєстрації. 
Внесення відповідних змін до вищезга-

даних нормативних актів щодо правового 
статусу територіальних громад наблизило 
національне законодавство до європейсько-
го.
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SUMMARY 
The article is sanctifi ed to research of question 

of right status subject of the municipal property. It 
is distinguished subject of the municipal property. 
Characteristic in this context there is illumination 
of legal signs of data subject and possibilities of 
grant to them of status of legal entity. 

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню питан-

ня правовового статусу територіальної грома-
ди як суб’єкта права комунальної власності. 
Характерним у даному контексті є висвітлен-
ня правових ознак даного суб’єкта і можливос-
ті надання статусу юридичної особи. 
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ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье исследуются особенности огра-
ничения права собственности в практике 
Европейского суда по правам человека и в за-
конодательстве Украины. Внимание автора 
обращается на обусловленность возможных 
ограничений права собственности общим 
принципом, в соответствии с которым каж-
дый имеет право беспрепятственно пользо-
ваться своим имуществом. Ограничения пра-
ва собственности предложено рассматривать 
как вынужденные меры, которые государство 
не обязательно должно применять. В статье 
аргументировано, что допустимые пределы 
ограничения государством права беспрепят-
ственного пользования своим имуществом 
являются более широкими, чем пределы осу-
ществления иных прав и свобод, гарантиро-
ванных Конвенцией. Автор приходит к выводу 
о том, что ограничения, определенные Пер-
вым Протоколом, имеют довольно абстракт-
ные формулировки пределов вмешательства в 
частные отношения, отображающие опреде-
ленную взаимосвязь государства и общества: 
осуществляя правовую оценку должной реали-
зации конвенционного права собственности, 
Европейский суд, как правило, сталкивается 
с проблемой конфликта интересов лица-соб-
ственника и публичными интересами обще-
ства, в котором соответствующий собствен-
ник находится.

Ключові слова: обмеження права власності, 
право на мирне володіння майном, Європейський 
суд з прав людини, публічний інтерес, приватний 
інтерес.
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В умовах європейської інтеграції вкрай 
важливою вбачається запозичення у наці-
ональне законодавство та судову практику 
України положень, напрацьованих Євро-
пейським судом з прав людини.
Відповідно до ч.4 ст.41 Конституції Укра-

їни [1] ніхто не може бути протиправно по-
збавлений права власності. Право приват-
ної власності є непорушним.
У системному зв’язку з наведеною кон-

ституційною нормою перебуває норма ст.16 
ЦК України [2], відповідно до якої кожна 
особа має право звернутися до суду за за-
хистом свого майнового права та інтересу 
та норма ч.1 ст.317 ЦК, відповідно до якої 
власникові належать права володіння, ко-
ристування та розпорядження своїм май-
ном.
Відповідно до ст.319 ЦК власник воло-

діє, користується і розпоряджається своїм 
майном на власний розсуд. Водночас, оче-
видним є те, що правомочності власника 
не є “безлімітними”, законом можуть вста-
новлюватися певні обмеження здійснення 
права власності. Такі обмеження встанов-
люються з метою забезпечення рівноваги 
в суспільстві та здійснення майнових прав 
усіма суб’єктами права.
Аналогічної правової позиції дотриму-

ється і Європейський суд. Зокрема, склад-
ність визначення змісту права на мирне 
володіння майном, гарантованого ст.1 Пер-
шого Протоколу [3] полягає у тому, що вка-
зане право, як і більшість інших прав, не є 
абсолютним.
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У Конвенції [4] зазначаються правові 
підстави обмеження означеного права, що 
не вважаються, на думку Європейського 
суду, порушенням Конвенції.
Зокрема, Конвенцією визначено, що 

ніхто не може бути позбавлений своєї влас-
ності інакше як в інтересах суспільства і на 
умовах, передбачених законом і загальни-
ми принципами міжнародного права. Дер-
жава може вводити в дію такі закони, які 
вона вважає за необхідне, щоб здійснювати 
контроль за користуванням майном відпо-
відно до загальних інтересів або для забез-
печення сплати податків чи інших зборів 
або штрафів.
Таким чином, дискреційні повноважен-

ня держави щодо гарантування права влас-
ності є доволі широкими.
Разом з тим обмеження права власності, 

на думку Європейського суду, повинні роз-
глядатися виключно на підставі загального 
принципу про те, що кожен має право без-
перешкодно користуватися своїм майном, а 
не крізь призму обмежень права власності. 
Тому обмеження права власності повинні 
розглядатися як вимушені заходи, які дер-
жава не обов’язково повинна застосовувати.
При цьому допустимі рамки обмеження 

державою права безперешкодного користу-
вання своїм майном є ширшими, ніж щодо 
інших прав і свобод, гарантованих Конвен-
цією. Саме тому практика Європейського 
суду в частині тлумачення зазначеного пра-
ва формувалася поступово, оскільки зазна-
чена проблематика значною мірою визна-
чалася політичною або соціально-економіч-
ною ситуацією в конкретній державі.
Проблема полягає у тому, що обмежен-

ня, визначені Першим Протоколом, мають 
доволі абстрактне формулювання меж втру-
чання у приватні відносини, які відобра-
жають певні взаємозв’язки держави та сус-
пільства. Даючи правову оцінку належній 
реалізації конвенційного права власності, 
Європейський суд, як правило, стикається з 
проблемою конфлікту інтересів особи-влас-
ника та публічними інтересами суспільства, 
в якому відповідний власник перебуває.
Таким чином, завдання Європейського 

суду полягає у визначенні справедливого та 
розумного балансу відповідних інтересів.

Європейський суд у своїх рішеннях за-
значає, що, незважаючи на те, що держави 
мають широкі межі розсуду при визначенні 
умов і порядку, за яких приватна особа може 
бути позбавлена своєї власності, позбавлен-
ня останньої, навіть якщо воно переслідує 
законну мету в інтересах суспільства, буде 
розглядатися як порушення ст.1 Першого 
Протоколу, якщо не була дотримана розум-
на пропорційність між втручанням у права 
особи та інтересами суспільства.
Порушення ст.1 Першого Протоколу 

матиме місце також і у випадку, коли наяв-
на непропорційність між тягарем, який до-
велося понести приватній особі, і пересліду-
ваними цілями інтересів суспільства.
Першим рішенням проти України, у 

якому Європейським судом було констато-
вано порушення ст.1 Першого Протоколу, 
було рішення у справі «Совтрансавто-Хол-
динг» проти України» [5].
У зазначеній справі Європейський суд 

визнав порушення права на мирне володін-
ня майном через те, що спосіб, у який прово-
дився та закінчився судовий розгляд справ, 
як і ситуація невпевненості, якої зазнав за-
явник, порушили «справедливу рівновагу» 
між вимогами суспільного інтересу та по-
требою захищати право заявника на пова-
гу до його майна. Як наслідок, держава не 
забезпечила виконання свого зобов’язання 
гарантувати заявникові ефективне користу-
вання своїм правом власності, як передба-
чає ст.1 Першого Протоколу.
Крім того, Європейський суд зазначив, 

що несправедливий характер провадження 
у цій справі мав прямий зв’язок із правом 
заявника на повагу до його майна. Численні 
ж випадки втручання в судове провадження 
у цій справі українських органів державної 
влади на найвищому рівні були визначені 
Європейським судом такими, що суперечать 
поняттю «безсторонній і незалежний суд» у 
розумінні ст.6 Конвенції.
Посилаючись на ст.1 Першого Прото-

колу, заявник скаржився, що внаслідок ре-
єстрації Луганським міським виконавчим 
комітетом незаконних рішень щодо това-
риства «Совтрансавто-Луганськ» його ак-
ції були знецінені, у зв’язку з чим заявник 
втратив контроль над діяльністю та майном 



164Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2016

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

останнього. Заявник також стверджував, 
що компенсація, яку він отримав внаслідок 
ліквідації підприємства «Совтрансавто-Лу-
ганськ», не відповідала частці капіталу, що 
була у його власності спочатку.
За результатами розгляду даної справи 

Європейський суд дійшов висновку про по-
рушення права заявника і зобов’язав Уряд 
України сплатити справедливу сатисфакцію.
Р.А.Майданик відзначає, що 

суб’єктивному праву протиставляють-
ся обмеження його здійснення [6]. Отже, 
суб’єктивні права особи та обмеження допо-
внюють одні одних для досягнення рівнова-
ги між правами різних осіб.
Так, власник може вільно реалізовувати 

своє право власності, але коли його право 
стикається з правами інших осіб, він пови-
нен утримуватись від порушення прав тре-
тіх осіб. У свою чергу, власник може здійсню-
вати право власності завдяки обмеженням, 
що накладаються на інших осіб, які мають 
утримуватися від втручання у здійснення 
власником права власності за винятком ви-
падків, коли діяльність власника загрожує їх 
правам та суспільним інтересам.
Право власності, з одного боку, та його 

обмеження, з іншого, у правовій державі ма-
ють бути збалансованими.
При оцінці того, чи позбавлення влас-

ності відбулося в інтересах суспільства, Єв-
ропейський суд наділяє держави широкими 
межами розсуду. Зокрема, у справі «Прессос 
Компанія Нав’єра С.А.» та інші проти Бель-
гії» [7] Суд зазначив, що національні орга-
ни мають широкі межі розсуду при визна-
ченні того, що є «в інтересах суспільства», 
оскільки в системі Конвенції саме вони ма-
ють здійснити першу оцінку як наявності 
проблеми публічного значення, яка робить 
необхідним заходи з позбавлення власнос-
ті, так і відповідних заходів з виправлення 
ситуації. Більше того, поняття «суспільного 
інтересу» неодмінно підлягає поширювальному 
тлумаченню (курсив наш – Д.Н.).
Зокрема, рішення про запровадження 

законів щодо експропріації власності зазви-
чай супроводжуються аналізом політичних, 
економічних і соціальних аспектів, погляди 
на які в демократичному суспільстві суттє-
во різняться. Суд, вважаючи природним, 

що межі розсуду законодавчого органу в 
реалізації соціальної та економічної політи-
ки мають бути доволі широкими, зазвичай, 
сприймає судження законодавчого органу 
про те, що відповідає «суспільному інте-
ресу», якщо таке судження не виявляється 
«явно безпідставним».
Необхідно зазначити, що у випадках, 

коли йдеться про обмеження тих чи інших 
прав і свобод, Європейський суд завжди 
звертає увагу на низку параметрів, яким по-
винні відповідати застосовані державою за-
ходи щодо конкретних прав (наявність пра-
вових підстав для обмеження прав і свобод, 
що передбачає можливість обмеження пра-
ва виключно в порядку, встановленому чин-
ним законодавством; обумовленість обме-
ження легітимною метою; пропорційність 
вжитих державою заходів щодо обмеження 
прав і свобод з огляду на легітимну мету, яку 
держава намагалася досягти, запровадивши 
відповідне обмеження).
Відсутність першої умови означає авто-

матичне порушення Конвенції. Факт обме-
ження легітимною метою, як свідчить прак-
тика Європейського суду, важко довести, 
тому найбільше уваги Суд приділяє пере-
вірці пропорційності застосованих заходів і 
поставленій меті.
Загалом Європейський суд не дає ви-

черпного визначення «загального (суспіль-
ного) інтересу», формулюючи лише загаль-
ний підхід. Він розрізняє суспільний (за-
гальний) інтерес та інтерес держави, вказу-
ючи на можливість їх відмінностей і навіть 
суперечності.
Держава може приймати непопулярні 

рішення, однак вони мають бути достатньо 
обґрунтованими та відображати реальні 
потреби суспільного розвитку, тобто відпо-
відати критерію пропорційності та бути на-
лежним засобом вирішення конкретної про-
блеми.
Достатньо показовим є рішення у справі 

«Джеймс та інші проти Сполученого Коро-
лівства» [8], де заявники, власники нерухо-
мого майна, скаржилися на відсутність «пу-
блічного інтересу» при вилученні їх майна 
на користь орендарів. Суд не погодився з 
таким підходом і вказав, що примусовий 
перехід права власності від однієї особи до 
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іншої може здійснюватися з легітимною ме-
тою в суспільних інтересах. Перехід права 
власності відповідно до політики, спрямова-
ної на зміцнення соціальної справедливості 
в суспільстві, є правомірним і таким, що від-
повідає суспільним інтересам.
Суд зазначив, що таке тлумачення може 

не відповідати приписам національного за-
конодавства. Цей висновок є важливим як 
визнання необхідності враховувати не лише 
критерій «легальності» (визначеність за-
коном) а й «правомірності» (відповідності 
принципу справедливості й іншим базовим 
принципам права). Такий підхід, перш за 
все, передбачає аналіз правової ситуації з 
огляду на зміст публічного інтересу.
Проблема балансу публічних та приват-

них інтересів має важливе значення у кон-
тексті пострадянських юридичних тради-
цій, які прямо чи опосередковано надають 
перевагу інтересу державному, а не суспіль-
ному. З позиції Європейського суду, такий 
підхід суперечить базовим засадам сучасних 
уявлень про правову державу.
Комплексний науковий аналіз практики 

Європейського суду дає підстави для висно-
вку, що допустимими заходами обмеження 
права безперешкодного володіння своїм 
майном з огляду на суспільні інтереси є на-
кладення арешту на майно у зв’язку з його 
відчуженням для забезпечення фінансових 
зобов’язань, заборона поділу майна з метою 
збереження його цілісності тощо.
Враховуючи викладене, на нашу думку, 

законодавчі норми, якими встановлюються 
обмеження права власності не підлягають 
поширювальному тлумаченню.
У контексті викладеного значний ін-

терес становить Рішення Конституційного 
Суду України від 16 жовтня 2008 року щодо 
конституційності положень ст.ст.1, 2, 4, 6 
Закону України “Про передачу колекції об-
разотворчого мистецтва Акціонерного това-
риства “Градобанк” у державну власність” 
та Постанови Верховної Ради України “Про 
визнання колекції образотворчого мисте-
цтва національним надбанням України” [9].
Дослідивши матеріали справи, Консти-

туційний Суд України дійшов висновку, що 
законодавцем для збереження колекції як 
“унікальних скарбів національної культур-

ної спадщини України” – одночасно застосо-
вано два різних правових засоби: визначено 
правовий режим колекції як об’єкта націо-
нального культурного надбання і передано 
колекцію з приватної у державну власність.
При цьому забезпечення визначеного у 

Законі суспільно важливого інтересу (мети 
Закону) могло бути досягнуто шляхом за-
стосування лише першого з них – визнання 
колекції об’єктом національного культурно-
го надбання.
За таких обставин передбачена Законом 

передача колекції у державну власність не 
може бути визнана винятковим правовим 
засобом у розумінні вимог ч.5 ст.41 Консти-
туції України щодо примусового відчужен-
ня об’єкта права приватної власності. Крім 
того, в Законі не визначено виконання по-
переднього і повного відшкодування вар-
тості відчужуваного об’єкта приватної влас-
ності, що відповідно до ч.5 ст.41 Конституції 
України є обов’язковою умовою. Отже, зако-
нодавцем не дотримано принципу непорушності 
права приватної власності, що мало наслідком 
протиправне позбавлення цього права.
Необхідно додати, що КСУ зазначив, що 

правовий статус колекції як об’єкта націо-
нального культурного надбання не позбав-
ляє права власника володіти, користуватися 
та розпоряджатися своїм майном, а лише 
обумовлює певні особливості здійснення 
власником своїх прав щодо такого об’єкта, 
які встановлені іншими спеціальними зако-
нами.
З урахуванням наведеного КСУ дійшов 

висновку, що положення ст.1 Закону в час-
тині визнання колекції об’єктом національ-
ного культурного надбання не порушує ви-
мог ст.ст.8, 13, 41 Конституції України1.
Окрім цього, КСУ зазначив, що Поста-

новою врегульовано ті ж самі, що й у Законі, 
правовідносини правового режиму власнос-

1 В окремій думці до даного рішення суддя Кон-
ституційного Суду України І.П.Домбровський не 
погодився з даним висновком Суду. Так, на думку 
І.П.Домбровського, про можливість віднесення до 
такого надбання об’єктів права приватної власності 
у вказаній нормі не йдеться. Таким чином, наведене 
обґрунтування конституційності зазначеного поло-
ження статті 1 Закону не має підстав. Таким чином, 
на думку І.П.Домбровського, Суд, досліджуючи це 
питання, припустився методологічної помилки.
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ті щодо колекції, які відповідно до п.7 ч.1 
ст.92 Конституції України повинні визна-
чатися виключно законами України, а тому 
Постанова не відповідає вимогам п.7 ч.1 
с.92 Конституції України.
У цьому зв’язку доволі актуальним є пи-

тання співвідношення положень чинного 
законодавства України, яким встановлено 
правовий режим власності та практики Єв-
ропейського суду.
До того ж, значний науковий інтерес 

становить співвідношення норм чинного 
законодавства України, яким встановле-
но правовий режим власності та практики 
національних судів України – перш за все, 
практики Верховного Суду України.
Зокрема, відповідно до ч.1 ст.3607 Ци-

вільного процесуального кодексу України 
[10] висновок Верховного Суду України 
щодо застосування норми права, викладе-
ний у його постанові, прийнятій за резуль-
татами розгляду справи з підстав, передба-
чених пунктами 1 і 2 частини першої статті 
355 цього Кодексу, є обов’язковим для всіх 
суб’єктів владних повноважень, які застосо-
вують у своїй діяльності нормативно-право-
вий акт, що містить відповідну норму права. 
Висновок щодо застосування норм права, 
викладений у постанові Верховного Суду 
України, має враховуватися іншими судами 
загальної юрисдикції при застосуванні та-
ких норм права.
Таким чином, постановам Верховного 

Суду України, прийнятим за результатами 
розгляду справи з підстав, передбачених 
п.п.1, 2 ст.355 ЦПК України, надано преце-
дентну силу.
Необхідно звернути увагу, що відповідно 

до п.3 ч.1 ст.355 ЦПК України підставою по-
дання заяви про перегляд судових рішень 
Верховним Судом України є встановлення 
міжнародною судовою установою, юрис-
дикція якої визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при ви-
рішенні даної справи судом.
На нашу думку, норма ч.1 ст.3607 ЦПК 

України не узгоджена з положеннями За-
кону України “Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду 
з прав людини” [11], оскільки не визначає 
обов’язковості постанов Верховного Суду 

України, прийнятих за результатами роз-
гляду справи з підстави, передбаченої п.3 
ч.1 ст.355 ЦПК України.
Враховуючи викладене вище, вважає-

мо за необхідне передбачити обов’язковість по-
станов Верховного Суду України, прийнятих з 
мотивів встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною, 
порушення Україною міжнародних зобов’язань 
при вирішенні відповідної справи судом шляхом 
внесення відповідних змін до ч.1 ст.3607 ЦПК 
України. Перш за все, йдеться про порушен-
ня Конвенції та констатацію даного факту 
Європейським судом з прав людини.
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SUMMARY 
The article considers distinctions of restriction 

of property under the practice of European Court of 
Human Rights and current legislation of Ukraine. 
The author points out dependents of potential 
distinctions of property restriction on basic principle 
under witch every person has right to freely use his 
property. The author provides that restrictions of 
property are coercive measures which a State not 
necessarily use. The author reasons that permissible 
limits of restriction of freely use of property by a state 
are wider than limits of other rights and freedoms 
granted by the Convention. The author’s attention 
considers the fact that restrictions defi ned by the 
Protocol no 1 lay down the defi nition of restriction 
of private relationships which is abstract enough 
thus said relationships refl ect certain correlations of 
a state and society. So, European Court of Human 
Rights used to encounter the problem of confl ict 
of interest of property owner and public society 
interests which the said owner belongs to. 

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються особливості об-

меження права власності у практиці Єв-
ропейського суду з прав людини та у законо-
давстві України. Увага автора звертається 
на обумовленість можливих обмежень права 
власності загальним принципом відповідно до 
якого кожен має право безперешкодно користу-
ватися своїм майном. Обмеження права влас-
ності запропоновано розглядати як вимушені 
заходи, які держава не обов’язково повинна 
застосовувати. У статті аргументовано, що 
допустимі межі обмеження державою права 
безперешкодного користування своїм майном 
є ширшими, ніж щодо інших прав і свобод, 
гарантованих Конвенцією. Увага автора зо-
середжується на тому, що обмеження, ви-
значені Першим Протоколом, мають доволі 
абстрактне формулювання меж втручання у 
приватні відносини, які відображають певні 
взаємозв’язки держави та суспільства: даючи 
правову оцінку належній реалізації конвенцій-
ного права власності, Європейський суд, як 
правило, стикається з проблемою конфлік-
ту інтересів особи-власника та публічними 
інтересами суспільства, в якому відповідний 
власник перебуває.
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В статье изучается вопрос о необходимо-
сти введения альтернативных видов решения 
семейных споров, в том числе и медиации. 
Особое внимание уделяется негативным по-
следствиям для ребенка, которые могут воз-
никнуть во время конфликта между супруга-
ми, а также отмечена необходимость поиска 
альтернативных путей урегулирования се-
мейных споров.
Ключові слова: медіація, альтернативне вирі-

шення спору, спір, сімейний конфлікт, синдром від-
чуження.
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щодо усунення його причини. Дана стаття 
покликана визначити напрями альтерна-
тивного вирішення спорів, зокрема сімей-
них, а також визначити необхідність їх за-
стосування.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій

Проблематиці вивчення медіації у сі-
мейних конфліктах приділяли увагу як ві-
тчизняні, так і зарубіжні автори, що зро-
били значний внесок у функціонування 
теоретичної бази з даного питання. Ви-
вченням медіації у сімейних конфліктах 
займалися такі вчені, як: В. М. Баранова, 
Г. Б. Варіна, А. В. Гайдук, Ю. В. Голік, Г. 
В. Єрьоменко, Т. В. Зозуль, В. Н. Кудряв-
цева, Б. С. Кушнір, В. Т. Маляренко, В. В. 
Олійник, Ю. Д. Притика, Г. Ф. Райко, О. С. 
Русанова та ін. Зазначені науковці дослі-
джували теоретичні та практичні аспекти 
вказаної проблематики у тій чи інші мірі. 
Проте, у працях вказаних авторів питан-
ня медіації у сімейних конфліктах розкри-
вається фрагментарно без комплексного і 
ґрунтовного дослідження, що й обумовлює 
потребу проведення всебічного наукового 
аналізу даної тематики. 

Отже, метою статті є комплексне дослі-
дження медіації у сімейних конфліктах.

Виклад основного матеріалу
Як правило, спір або конфлікт вирішу-

ється двома шляхами у судовому або поза-

Постановка проблеми
В усі часи спір та конфлікт були явища-

ми, які постійно виникали під час тих чи 
інших відносин. Під конфліктом розуміють 
наявність протиріч у відносинах соціально-
го, економічного, політичного або управ-
лінського характеру між двома суб’єктами 
чи соціальними групами, класами, в тому 
числі і цілими державами. Під час конфлік-
ту виникає зіткнення різноманітних тен-
денцій у поведінці і діях особи, груп та ін-
ституцій, яке є наслідком боротьби соціаль-
них протилежностей; боротьба за цінності 
та претензії на кількісно обмежені статуси, 
владу та ресурси, під час якої опоненти на-
магаються нейтралізувати чи усунути своїх 
супротивників [1]. Конфлікт як правило, 
виникає в разі зіткнення інтересів сторін, 
між якими він виник, їх думок, різних по-
глядів на одне й те саме питання. Сторони 
конфлікту визнають його наявність у той 
момент, коли вони не можуть дійти згоди 
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судовому порядку. Багато часу суспільство 
визначало судовий порядок вирішення 
спору як основний, традиційний і майже 
єдиний шлях його вирішення. Судовий 
порядок вирішення спору полягає у тому, 
що особа, яка вважає, що її права і свобо-
ди були порушені, звертається до держа-
ви в особі судової влади, яка, у свою чергу, 
за наслідками розгляду такого звернення 
з’ясовує його обґрунтованість та ухвалює 
відповідне рішення. Завершується процес 
поновлення порушеного права або інте-
ресу виконанням такого судового рішення 
в порядку примусовому чи добровільному. 
Однак, рухаючись у напрямку пошуку вирі-
шення спору без конфронтації суспільство, 
дійшло висновку, що поновлення пору-
шеного права не повинно відбуватись ви-
ключно в судовому порядку із подальшим 
втручанням влади, а тому держава повинна 
сприяти у вирішені конфліктів, надаючи 
вибір шляхів їх вирішення.
Європейська Комісія у своєму консуль-

тативному листі зазначила, що з метою 
сприяння у доступі до правосуддя сучасна 
система цивільного правосуддя повинна 
пропонувати різні підходи та варіанти ви-
рішення спорів. Громадяни повинні мати 
можливість знайти задовільне вирішення 
проблеми, яка включає в себе можливість 
вирішити спір в судовому порядку з біль-
шим переліком шляхів його вирішення [2, 
c. 7]. Шукаючи шляхи позасудового вирі-
шення конфлікту, міжнародна практика 
визначила його як альтернативне вирішен-
ня спору.
Механізми альтернативного вирішення 

спору включають у себе декілька процедур, 
які дозволяють сторонам врегулювати спір 
у позасудовому порядку приватним шля-
хом за допомогою кваліфікованого ней-
трального посередника [3]. Використову-
ючи альтернативне вирішення спорів, сто-
рони можуть видалити джерело конфлікту, 
перешкоджаючи його ескалації, та знайти 
шлях, яким повернутись до конструктивної 
взаємодії у майбутньому [4].
Як правило, альтернативне вирішення 

спорів включає у себе переговори, медіа-
цію та арбітраж [5]. З наведених альтерна-
тивних методів вирішення спорів найбільш 

ефективним способом є процедура медіації, 
що набуває визнання у світі. Одним з пер-
ших успішних прикладів врегулювання 
спору шляхом медіації є сприяння прези-
дентом Сполучених Штатів Америки Мар-
тином Ван Буреном врегулюванню спору 
між працівниками та роботодавцем, під час 
страйку на судоремонтній верфі у 1838 році. 
У подальшому, враховуючи його успішний 
досвід з метою врегулювання трудових спо-
рів, у США було створено Федеральний ме-
діаційний та консультативний центр [6]. 
Необхідно також вказати й на те, що 

узгоджувальна процедура використовува-
лась ще задовго до її сучасного визнання 
давніми єгиптянами, фінікійцями, старо-
давніми греками, римлянами як спосіб ви-
рішення спору [8]. Багато науковців датою 
зародження сучасної медіації та альтерна-
тивного вирішення спору взагалі визна-
чає 1976 рік, коли була проведена Паунд-
ська конференція (Pound Conference). Під 
час вказаної конференції судді, адвокати 
та юристи намагались визначити причини 
невдоволення населення американською 
судовою системою. У рамках обговорення 
вказаного питання делегатами було визна-
чено надмірну завантаженість судової сис-
теми та дорожнечу судового розгляду спра-
ви. За результатами проведеної конферен-
ції було відкрито центри, які виконували 
роль посередника у вирішенні незначних 
спорів [7]. 
На даний час медіація є однією з най-

поширеніших послуг у світі, яка надаєть-
ся конторами або державними установа-
ми. Як приклад світового визнання меді-
ації є типовий Закон Комісії Організації 
Об’єднаних Націй по праву міжнародної 
торгівлі «Про міжнародну комерційну узго-
джувальну процедуру», який під «узгоджу-
вальною процедурою» розуміє процедуру, 
яка може називатись узгоджувальною, по-
середницькою або визначається терміном 
аналогічного змісту, у межах якої сторони 
просять посередників надати їм допомогу 
у спробі досягти мирного урегулювання 
їхнього спору, який виник з договірних чи 
інших правовідносин. З аналізу вказаного 
визначення випливає, що учасниками про-
цедури медіації виступають безпосередньо 
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сторони конфлікту та третя особа або посе-
редник, яка виключно допомагає особам, 
які конфліктують досягти компромісу.
Особливу увагу заслуговують конфлік-

ти, які виникають у сімейних правовідно-
синах. З точки зору, філософії, сім’я як мі-
кросоціальна група – це соціально-біологіч-
на спільнота, що існує на основі шлюбних 
зв’язків, кровної спорідненості або всинов-
лення, яка регулює стосунки між чоловіком 
і дружиною, батьками, дітьми й відповідає 
за виконання притаманних їй різноманіт-
них функцій [9, с. 184].
Т. В. Зозуль вказує, що подружжя, за-

звичай драматизує будь-яку спірну ситуа-
цію і розглядає єдиний шлях виходу з неї 
– розлучення. Конфліктними подружніми 
спілками називають такі, в яких між по-
дружжям існують постійні сварки, стика-
ються інтереси, потреби, наміри і бажан-
ня, породжуючи особливо сильні й тривалі 
емоційні стани [10]. Поодинокі чи постійні 
конфлікти у сім’ї можуть негативно впли-
вати не тільки на взаємовідносини між по-
дружжям, а і на їхніх дітей, оскільки саме 
батьки є для них джерелом основних со-
ціальних постулатів, знань, завдяки чому 
діти можуть стати частиною соціуму. Крім 
того, сім’я формує дитину емоційно, а тому 
конфлікти у ній можуть негативно вплину-
ти на її психіку.
Тривалі сімейні конфлікти ведуть до 

сильної психічної травматизації особистос-
ті дитини та є сприятливим джерелом для 
формування в неї таких особистісних рис, 
як тривожність, емоційна нестабільність, 
невпевненість у собі, низька самооцінка, 
байдужість до оточення, замкнутість, не-
спроможність до самопізнання, злість, 
агресивність [11]. В. Г. Андреєва зазначає, 
що під час сімейних конфліктів батьки ди-
тини діють у власних інтересах, а це викли-
кано особистими образами та емоціями, а 
дитина в цьому випадку становиться засо-
бом маніпуляцій для задоволення власних 
амбіцій [12, с. 32]. Зважаючи на такі наслід-
ки, батьки та держава повинні направити 
свої сили на збереження сім’ї або припи-
нення конфлікту з метою дотримання прав 
дитини та здійснити дії для найшвидшого 
врегулювання спору і зменшення негатив-

них наслідків між сторонами конфлікту та 
їх близькими.
Під час сімейних конфліктів спостері-

гається так званий синдром відчуження 
одного з батьків1, який означає безкомпро-
місне звернення дитини до єдиної – доброї, 
улюбленої особи і разом з тим безкомпро-
місну відразу (огиду) – поганої, ненависної 
особи в контексті батьківських прав та пра-
ва особистих відносин батьків з дітьми [13]. 
Вказане підтверджується комісією з роз-
гляду петицій Європейського Парламенту, 
яка зазначає, що метою формування огиди 
до одного з батьків є помста, а в свідомос-
ті ображеного це не є достатнім відчуття 
помсти через що він не дозволяє іншому 
брати участь у житті дитини [14]. Отже, ви-
рішення спорів між подружжям, особливо 
в яких є діти, повинні враховувати методи, 
що розкривають звернення за допомогою 
до спеціалістів у сфері психології, медіації 
(посередництва) для створення умов вирі-
шення спору або зменшення його негатив-
них наслідків. 
Також слід відзначити, що розірвання 

шлюбу між батьками може стати причиною 
скоєння дитиною правопорушень. Як від-
значає С. А. Корягіна, у дитини після роз-
лучення батьків може утворитись психоло-
гічна травма, внаслідок якої вона конфлік-
тує з батьками та висловлює їм свій протест 
будь-якими способами, у тому числі і про-
типравними [15, с. 49]. Тому можливість 
уникнення розлучення або зменшення 
його негативних наслідків як для дитини 
так і для її батьків шляхом застосування 
медіації та участі у ній всієї родини пови-
нна бути головним пріоритетом держави і 
суспільства.
Відповідно до проведеного досліджен-

ня О. С. Русановою відхилення в поведінці 
підлітків переважно спровоковані неспри-
ятливими умовами в сім’ї. Так, з опитаних 
у загальній сукупності 60 підлітків, у Со-
снівському РВ УМВС України в Черкаській 
області, 65% зазначають, що їх вихованням 

1 Синдром відчуження одного з батьків як термін 
був введений д-р Ричардом Гарднером, американ-
ським клінічним та судовим психологом, який три-
валий час займався справами з розірвання шлюбу 
та проблемами дітей батьки яких розлучились.
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займаються батьки, проте в той же час 45% 
опитаних на питання «Чи достатньо часу 
ти проводиш з батьками?» дали відповідь 
«мало», а 38% – «хотілося б більше» і лише 
17% дітей достатньо часу проводять з бать-
ками. Недостатність батьківської уваги при-
зводить до бездоглядності та розвитку над-
мірної самостійності у дітей [16]. Можливо 
припустити, що виховання дитини одним з 
батьків або відсутність постійного контакту 
чи спілкування з батьками може призвести 
до протиправної поведінки дитини. 

Висновки
Міжнародні інституції визначають про-

цедуру медіації як можливість позасудово-
го вирішення спору. Норми права, якими 
регулюються питання вирішення сімейних 
спорів не можуть врахувати всіх їх особли-
востей, а саме психологічного стану сторін, 
можливих наслідків, які може спричинити 
те чи інше вирішення спору. На даний час 
медіація є однією з найбільш поширених 
послуг у світі, яка надається медіаційними 
конторами, тому першочерговим завданням 
держави є підвищення рівня ефективності 
надання цих послуг. Виходячи з вище ви-
кладеного, можна підсумувати, що учасника-
ми процедури медіації виступають безпосе-
редньо сторони конфлікту або посередник, 
і саме він допомагає конфліктуючим особам 
досягти компромісу. Важливими напрямом 
в рамках вирішення конфліктних ситуацій 
є підвищення рівня суспільної свідомості, 
сприяння кращому розумінню громадянами 
своїх прав і можливостей для залагодження 
конфліктів за допомогою альтернативних 
методів вирішення спорів при застосуванні 
процедури медіації, що набуває визнання у 
різних країнах.
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ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß Ô²ËÎÑÎÔÑÜÊÎ-
ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÊÎÍÑÒÀÍÒ Ó ÐÀÌÊÀÕ 

Ô²ËÎÑÎÔ²¯ Ì²ËÅÒÑÜÊÎÃÎ ÏÅÐ²ÎÄÓ ÍÀ 
ÏÐÈÊËÀÄ² ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² ÀÍÀÊÑ²ÌÅÍÀ

Представителями милетской фило-
софской школы были Фалес, Анаксимандр и 
Анаксимен. Относительно творческого на-
следия первых двух мыслителей проведено до-
статочно большое количество научных иссле-
дований. По третьему представителю этой 
школы – Анаксимену, мнения исследователей 
разнятся и, что интересно, ученые даже до-
ходят до высказывания совершенно противо-
положных позиций по поводу его творчества. 
В частности, творчество указанного мыс-
лителя подается преимущественно в чисто 
философском ключе, одновременно с философ-
ско-политических или философско-правовых 
позиций его творчество в лучшем случае или 
вообще не исследовалось, или же указывалось 
на то (в том числе Г. В. Ф. Гегелем), что 
вклад Анаксимена в философскую копилку яв-
ляется слишком малым, а сама фигура этого 
мыслителя остается почти неизвестной. В 
разрезе данной проблематики нами делается 
попытка преодоления указанных стереотипов 
и определения философско-правовой составля-
ющей в творческом наследии мыслителя. 

Ключевые слова: Милетская философская 
школа, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, диалекти-
ка, философия права.
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Постановка проблеми
Як і будь-яка галузь наукових знань зага-

лом, так і філософія права зокрема не обхо-
диться без філософської складової. Саме тому 
філософія, як первинне світоглядне джерело 
будь-якої сучасної галузі знань, відіграє до-
сить вагоме значення в процесах наукового 

пізнання загалом. У свою чергу, мілетська 
філософська школа виступала первинним ета-
пом процесу формування та розвитку фено-
мену філософії як науки. У процесі написання 
статті перед нами постало завдання не лише 
означити філософсько-світоглядні та філософ-
сько-правові погляди фундаторів зазначеної 
філософської школи, але й звернути особливу 
увагу на творчу спадщину Анаксімена, як до-
сить неординарної постаті серед фундаторів 
мілетської філософської школи, а саме – Фале-
са та Анаксімандра.

Ступінь наукової розробки
Не викликає подиву той факт, що філософ-

ська спадщина мілетців неодноразово ставала 
предметом наукового пошуку чималої кількос-
ті яскравих дослідників у філософській галузі 
загалом та філософії права зокрема. Зазначи-
мо, що творчий здобуток двох перших пред-
ставників мілетської філософської школи, зо-
крема Фалеса та Анаусімандра, не викликав по-
яви цілком полярних суджень з цього приводу 
серед дослідників зазначеної проблематики. 
Водночас творчий спадок третього представ-
ника зазначеної філософської школи – Анаксі-
мена, спровокував появу цілої хвилі суперечок 
наукового характеру серед дослідників. Су-
дження з приводу світоглядних констант сфор-
мульованих Анаксіменом фактично охопили 
увесь можливий «спектр». Зокрема, від вказі-
вок на неоціненний творчий внесок мислителя 
до наукової сфери загалом (У. К. Ч. Гатрі), до 
цілковитого не сприйняття постаті Анасімена  
як науковця зокрема (Г. В. Ф. Гегель).
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Мета статті – дослідження проблематики 
формування філософсько-правових констант 
у рамках філософії мілетського періоду на 
прикладі творчості Анаксімена.

Виклад основного матеріалу
Давньогрецька філософія взагалі та фі-

лософія права зокрема є витвором грецько-
го духу, бо жоден інший народ до греків не 
створив філософії в сучасному розу мінні цього 
терміна. Напевне, можна стверджувати, що 
розквіт грецької філософії не був випадковим. 
Йому сприяли географічне розташування, 
суспільний і політичний устрій грецьких міст-
держав, рід занять населення, грецька культу-
ра та за своєні цим народом традиції демокра-
тії. Зацікавленість природою, навколишнім 
сві том, люди ною взагалі й людиною в природі 
та суспільстві зокрема, прагнення до яс ності 
та здат ність до абстрактних розмірковувань 
– це деякі із обставин, що сприяли виник-
ненню грецької філософії. Зауважимо, що 
давня грецька філософія почина ється з того, 
що абстрактне мислення спрямовується на зо-
внішню природу, на зов нішній, об’єктивний 
для людини світ як єдину струнку цілісність, 
на космос [9, С. 26].
Початок філософствування у греків 

пов’язаний не з поняттєво-логічними кон-
струкціями, а з образно-метафоричними мір-
куваннями, зумовленими традиціями міфоло-
гічного осмислення світу. Важливими першо-
джерелами для реконструкції світоглядних 
основ давньогрецької міфології є поеми «Ілі-
ада» та «Одіссея» (автором яких вважають Го-
мера) та «Теогонія» і «Труди та дні» (авторства 
Гесіода). Ці чотири пое ми є творами «перезрі-
лої» міфології. Вони містять чималу кількість 
важливих прафілософських ідей. Окрім цьо-
го, в них узагальнено-різноманітні образи й 
сюжети попередніх епох родового суспільства 
та крито-мікенських цивілізацій [14, С. 45].
Особливістю філософського бачення лю-

дини та соціуму в еллінів був їх нерозривний 
зв’язок із природою, яка, починаючи з мисли-
телів іонійського періоду, трактувалася як все-
загальна, цілісна, єдина сутність, що включала 
рух, духовні явища, суспільство, державу, ети-
ку, мораль і право. Соціальні явища в цьому 
ключі ставилися в один ряд з природними, 
наука була нероздільною, єдиною, а її прин-

ципи та методи вважалися однаково при-
датними для вивчення як живої та неживої 
природи, так і людини, суспільства, держави 
і права [8, С. 4].
У морально-правовій філософії проблеми 

моралі та права спочатку розчинялися в мір-
куваннях античних філософів про космос, ло-
гос, долю. При цьому в бага тьох випадках по-
няття моралі й права перепліталися. З одно-
го боку, це свідчило про близькість цих форм 
регулювання людської поведінки, а з іншого 
– про нездатність давньої думки вникнути в 
їхню сутність і розмежувати ці дві категорії 
[16, С. 41]. 
Антична філософія як явище виникає в 

першій половині VI ст. до н. е. в малоазійській 
частині тодішньої Еллади – Іонії, в місті Мілет 
(на західному березі Малої Азії, сучасне місто 
Балат на території Туреччини), яке на той час 
було великим тор гово-ре місничим центром. 
Це місто у VII – VI ст. до н. е. заснувало цілий 
ряд колоній на берегах Чорного моря й було 
пов’язане морськими шляхами зі Сходом та 
Заходом. Зазначимо, що з-поміж населення 
усіх дванадцяти іонійських міст жителі Міле-
та вирізня лися особливою підприємливістю. 
Зокрема, Страбон указував, що багато слав-
них справ зробило це місто, але найвеличні-
ші з них – це велика кількість заснованих ним 
колоній, тому що увесь Евксинський Понт 
(Чорне море), Пропонтида (Марму рове море) 
та багато інших територій були колонізовані 
мілетцями (Страбон. ХІV, І, 6). Уже на почат-
ку VІ ст. до н. е. Мілет виділявся серед міст 
Іонійського союзу як ве ликий торгівельний та 
культурний центр, де роль наукового знання, 
особливо в галу зях географії, астрономії та ма-
тематики, з усією невідворотністю стала час-
тиною реалі зації щоденних потреб впливових 
представників нової торгової аристократії. 
Про ті часи Геродот писав, що Наксос тоді був 
заможнішим, ніж інші острови, а Мі лет про-
цвітав, як ні коли. Це була перлина Іонії (Ге-
родот. V, 28). Тому й не викликає подиву той 
факт, що перша давньогрецька філософська 
школа називається мілетсь кою. До неї нале-
жали такі яскраві особистості, як Фалес, який 
був, за словами Арісто теля, «родоначальни-
ком» філософії [17, С. 18], а також Анаксімандр, 
Анаксімен та їхні учні. У своїх іще дещо наїв-
них філософських уявленнях про світ мілетці 
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опира лися на більш давній світогляд Гомера 
та Гесіода. Однак вони вже намагалися звіль-
нити цей світогляд від міфологіч ної форми 
та змінити його з огляду на пранаукове зна-
ння того часу. Специфіка формулювання фі-
лософської проблематики ранніх мис лителів 
цієї доби полягає в прагненні встановити ту 
першооснову, яка могла б пояс нити всю не-
скінченну багатогранність та розмаїття при-
родних явищ. Зокрема, Фалес вважав такою 
першоосновою воду, Анак сімандр – апейрон, 
Анаксімен – повітря [2, С. 25; 10, С. 188-195]. 
Торкаючись проблеми першооснови, ви-

хідних начал, Арістотель свого часу вказував, 
що більшість перших філософів вважала нача-
лом всіх речей, усього сущого певну речови-
ну – те, з чого все походить, з чого все вини-
кло і у що, зрештою, перетворюється. Сталу 
в змінних проявах сутність перші філософи 
називали стихією та на чалом усіх речей. Тому 
вони не визнавали ані генези (виникнення з 
нічого), ані знищення (перетворення в ніщо), 
адже речовина є вічною, сталою в часі [15, 
С. 145].
У сучасній філософській думці прийнято 

вважати, що мілетська школа була переважно 
природничо-науковою й не торкалася теоре-
тичних проблем буття та пізнання, тому пев-
ною мірою можна говорити про притаманний 
їй натуралізм. Цю школу ще й досі в науковій 
літературі часто продовжують називати фі-
зіологічною (від «фюсіс» – «природа», звідси 
і термін «фізіологія»), але не в теперішньому 
розумінні цього терміна, а в тогочасному, тому 
і перші філософи – Фалес, Анаксімен, Анаксі-
мандр – називалися у свій час фізіологами 
[11, С. 14-15]. Однак, дивлячись крізь при-
зму сучасних філософських концепцій, такий 
однобічний погляд на творчість мілетців уже 
видається досить дискусійним. У подальшому 
викладі матеріалу ми ще повернемось до цієї 
проблеми та проаналізуємо сучасні погляди 
на її сутність [12, С. 17]. 
Є всі підстави вважати, що саме мілетська 

філософська школа дала поштовх до розвитку 
європейської наукової космогонії та космо-
логії, природничих наук – фізики, географії 
та картографії, метеорології, астрономії, біо-
логії та частково математики. Вся сукупність 
тогочасних знань становила єдину науку «про 
природу», або «природну історію», котра опи-

сувала та пояснювала космос у його еволюцій-
ній динаміці: від походження світил та землі 
із праречовини до виникнення живих істот 
(за Аксімандром) [1, С. 493]. За уявлення-
ми мілетців, вічна та нескінченна у просторі 
праречовина споконвіку знаходиться у по-
стійному русі, а увесь світ породжується із неї 
спонтанно. «Боги» народної міфології ототож-
нювалися зі стихіями та небесними світилами 
(в Анаксімена) або із безліччю світів (у Анаксі-
мандра), що виникли з єдиної праречовини, 
яка сама по собі розуміється як вище та абсо-
лютне божество. Можна сказати, що мілетська 
школа була пантеїстичною, але водночас но-
сила природничий характер. Представники 
цієї школи вперше піддали нищівній критиці 
міфологічну картину світу, засновану на по-
нятті «верх-низ» та протиставленні небесного 
(божественного) земному (людському). Але та-
кож слід зауважити, що у науковому світі, на 
нинішньому етапі розвитку науки, висловлю-
ються й дещо інші думки стосовно науково-фі-
лософської спадщини мілетців загалом. 
Як нами вже зазначалося, представника-

ми мілетської філософської школи були Фалес, 
Анаксімандр та Анаксімен. Стосовно перших 
двох представників написано досить багато 
дослідницьких праць. Щодо третього пред-
ставника цієї школи – Анаксімена, думки до-
слідників різняться і, що цікаво, вчені навіть 
доходять до висловлення цілком протилеж-
них позицій з приводу його творчості. Так, 
зокрема Сіріл Бейлі зазначав те, що після 
видатної здогадки Анаксімандра, Анаксімен 
повернувся до ідеї про те, що первинну суб-
станцію слід шукати серед речей, відомих нам 
з досвіду, та обрав повітря, на перший погляд 
здається регресом. Але дослідження його тео-
рії показує, що насправді це був крок уперед у 
порівнянні із Фалесом і навіть із самим Анаксі-
мандром [18, Р. 17]. У свою чергу, Г. В. Ф. Ге-
гель вказував на те, що Анаксімен дав мало 
значимого, та й взагалі нам мало що відомо 
про нього [6, С. 169].
Та все ж науковій літературі філософом, 

котрий подолав останні залишки міфу, нази-
вають учня Анаксімандра – Анаксімена, пред-
ставника мілетської філософської школи, який 
зазначав, що зміни в природі можна пояснити 
механічними процесами [3, С. 23-26; 7, С. 116; 
4, С. 38]. Слідуючи філософській традиції, 
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закла деній ще Фалесом, Анаксімен першоос-
новою Всесвіту визначав певний вид матерії. 
Саме цим першоджерелом мислитель вважав 
повітря (аер) – безмежне, нескінченне, яке не 
має визначеної форми. 
Виходячи із якісних факторів анаксіме-

нівської першооснови, можна зробити припу-
щення, що для філософа не існувало незапо-
вненого простору, адже все без винятку запо-
внює всепроникаюче повітря, яке є тілесною 
речовиною, живою матерією [7, С. 116-117]. 
Саме по собі повітря є субстанцією, котра, 
знаходячись у стані спокою, є переважно не-
відчутною, але можна побачити, відчути та 
навіть почути прояви, які властиві цій анаксі-
менівській першооснові – холод, вітер, тепло, 
шум. Повітря здатне до прояву у будь-якому 
виразі, які лише притаманні Всесвітові. Тоб-
то повітря, на переконання мислителя, є усім, 
що оточує індивіда. Якісний перехід повітря 
із одного стану до іншого спричиняється фі-
зико-механічними проявами, такими, як роз-
рідження та згущення.
Так, зокрема, завдяки розрідженню ця 

першооснова, на переконання Анаксіман-
дра, здатна перетворитися на вогонь, у разі 
ж згущення набувати виразів матеріаль ного 
характеру, зокрема у формі предметів навко-
лишнього середовища – води, землі, каміння 
тощо.
Усепроникність та всеначальність анаксі-

манівської першооснови слугують причинами 
проведення мислителем аналогій між пові-
трям та душею. У цьому разі можна прослід-
кувати зв’язок анаксіманівського вчення із по-
глядами Анаксімандра у його намаганнях на-
дати емпіричних ознак анаксімандрівському 
«архе», а з іншого боку, можна помітити нама-
гання третього мілетського мислителя нада-
ти ознак сакраль ності «псюхе» Фалеса. Тобто 
анаксіменівська першооснова набуває ознак 
універсальності – як емпірична, та водночас 
сакральна субстанція. Як емпірична, вона ви-
ражається у формі світобудови, а як сакральна 
–   виступає проявом душі, тобто джерелом не 
лише всього сущого у Всесвіті, але й безпосе-
реднім джерелом життя. Фак тично Анаксімен 
є першим філософом, який не лише звернув 
досить пильну увагу на душу, але й намагав-
ся завдяки притаманним їй якостям пізнати 
основи світобудови. Саме на цих особливостях 

філософії Анаксімена особливу увагу акценту-
вав Р. Зейдель [19, S. 33], який називав анаксі-
менівське вчення «психічним силогізмом».
Фактично Анаксімен проводив паралелі 

між людиною та світом (між мікрокосмосом та 
макрокосмосом). Світ дихає: життя його під-
тримується ковтками повітря, яке він вдихає 
(саме зазначена сентенція згодом буде запози-
чена піфагорійцями) [7, С. 121]. 
Можна зробити припущення, що Анаксі-

мен дещо уніфікував філософсько-світоглядні 
вчення своїх попередників – Фалеса та Анаксі-
мандра, але також слід звернути увагу на той 
факт, що мислитель фактично не займався 
дослідженням та розробкою проблематики 
державно-правового характеру. Водночас 
його філософсько-світоглядні здобутки в май-
бутньому відіграли роль першооснов у сфері 
досліджень як природничих, так і неприрод-
ничих наук. Та все ж зазначимо, що, не робля-
чи прямого, безпосереднього внеску до сфери 
наукової розробки державно-правової про-
блематики, Анаксімандр сформулював світо-
глядні сентенції, які, хоч і опосередковано, та 
все ж відіграли важливу роль у процесі розви-
тку зазначеної наукової сфери. Так, зокрема, 
мислитель зазначав, що на відміну від вічно-
го повітря, космос, який із нього виникає, є 
перехідним феноменом. У свою чергу космо-
гонічний процес складається, за Анаксіменом, 
як і в усіх іонійських філософів, із двох фаз – 
безпосередньо космогонії, коли все виникає 
із повітря та із зворотного процесу, коли все 
безпосередньо існуюче знову перетворюється 
на повітря. Щоправда, про другу фазу можна 
тільки здогадуватися, адже Анаксімена, як і 
Анаксімандра, здебільшого цікавило виник-
нення, народження, аніж загибель, смерть 
[13, С. 76].
Перша фаза, у свою чергу, розпадається 

на два протилежних процеси. У даному ви-
падку можна спостерігати прояви діалектич-
ності іонійського філософського світогляду, 
який розглядав світ у його розвиткові, який 
розкривав його основні особливості через 
ідею роздвоєння єдиного та виділення із 
нього протилежностей, завдяки яким і фор-
мується усе складне та структуроване, увесь 
космос. Двома протилежними процесами, за 
Анаксіменом, виступають згущення та роз-
рідження повітря. У даному випадку можна 
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помітити, що новий процес пов’язувався з 
доктриною протилежностей Анаксімандра. 
Гаряче та сухе були співставні із розрідже-
ністю, а холодне і вологе – зі щільністю. Це 
робилося відкрито та із спробою дослідного 
доведення [5, С. 253]. Фактично в Анаксіме-
на ми знаходимо суттєво нову ідею, новий 
момент діалектики, здогадку з приводу того, 
що кількісні зміни призводять до змін якісно-
го характеру. Розрідження та згущення – це 
кількісні зміни щільності повітря, яке призво-
дить до утворення різних за своїми якостями 
тіл. Розрідження пов’язується із збільшенням 
температури та швидкості руху, у свою чергу, 
згущення – із охолодженням та послабленням 
руху [13, С. 76-77]. Тобто мислитель вперше 
сформулював взаємозалежність двох вельми 
важливих філософських категорій – кількості 
та якості, які у подальшому відігравали та й 
відіграють і на сьогодні досить значну роль у 
процесах становлення та подальшого розви-
тку чи не усіх державно-правових інституцій.

Висновки
У цілому зазначимо, що творча спадщи-

на мілетців, зокрема Фалеса, Анаксімандра 
та Анаксімена, відіграла досить значну роль 
у процесі становлення та розвитку держав-
но-правових та соціальних інституцій. Сво-
єю творчістю мислителі цієї школи заклали 
окремі основоположні принципи побудови 
тогочасних державних утворень та розбудо-
ви їхніх правових систем. Важко переоцінити 
значення філософських здобутків мілетців у 
процесі формування філософської науки за-
галом та філософії права зокрема, хоча вони 
зробили неоціненний внесок також у розви-
ток цілого ряду природничих наук, які заро-
джувалися і починали свою еволюцію в епоху 
античності.
Так, зокрема, Фалес, розробляючи власні 

філософсько-категоріальні та етично-правові 
константи, створював підґрунтя для розви-
тку соціально-політичних, морально-етичних 
та державно-правових підвалин тогочасного 
суспільства. Це досить виразно можна про-
стежити на прикладах його політичної та 
державницької діяльності, до якої він зму-
шений був звертатися за час свого життя під 
тягарем обставин переважно зовнішнього 
характеру. Його науково-політична діяль-

ність на той період розвитку грецького сус-
пільства не була чимось надзвичайним, «поза-
рамковим», а спрямовувалася безпосередньо 
на розв’язання проблемних питань життя та 
розвитку тогочасного соціуму.
Стосовно особистості Анаксімандра, не 

існує об’єктивних підстав стверджувати той 
факт, що цей мислитель був видатним дер-
жавним чи політичним діячем, що він про-
понував своє бачення побудови чи розвитку 
державного чи правового ор ганізмів. Своєю 
творчістю філософ прагнув пізнати таємниці 
світобудови, світоут ворення і до державно-
правових процесів мав тільки опосередковане 
відношення. Але його філософсь ко-світоглядні 
розробки, зокрема концепція апейрона, в 
екстра поляції на сферу суспільно-політичного 
та державного буття соціуму відіграють зна-
чну роль у процесі ста новлення та розвитку 
державно-правових інституцій та ви значення 
обсягу їх повнова жень. 
У свою чергу, Анаксімен проводив парале-

лі між «мікрокосмосом» та «макрокосмосом». 
Можна зробити припущення, що мислитель 
дещо уніфікував філософсько-світоглядні 
вчення своїх попередників – Фалеса та Анаксі-
мандра, але звернемо увагу й на той факт, що 
мислитель, безпосередньо не займаючись до-
слідженням та розроб кою проблематики дер-
жавно-правового характеру, зробив досить 
значний опосередкований внесок до процесів 
становлення та еволюції державно-правових 
феноменів. Водночас його філософсько-сві-
тоглядні здобутки в майбутньому також віді-
грали роль першооснов у сфері досліджень як 
природничих, так і неприродничих наук.
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SUMMARY 
The representatives of the Milesian 

Philosophy School were Thales, Anaximander and 
Anaximenes. The fi rst two philosophers and their 
activities have been suffi ciently investigated by the 
present-day researchers. As to Anaximenes and 
his scientifi c works, the opinions of most scientists 
differ greatly. His activities are mostly perceived in 
a pure philosophical way. Philosophical-political 
and philosophical-legal ideas of Anaximenes have 
been either not investigated at all, or considered 
(for example, by Hegel) as the ones that have 
insuffi ciently contributed to the development of 
Philosophy. Moreover, Anaximenes is hardly known 
to the contemporary science. In the framework of 
the above mentioned problem, the article under 
discussion makes an attempt to overcome the 
stereotypes and to determine the philosophical-legal 
constituents in Anaximenes’ creative and scientifi c 
heritage.

АНОТАЦІЯ 
Представниками мілетської філософської 

школи були Фалес, Анаксімандр та Анаксі-
мен. Стосовно творчої спадщини перших двох 
мислителів проведено досить значну кількість 
наукових досліджень. Щодо третього пред-
ставника цієї школи – Анаксімена, думки до-
слідників різняться і, що цікаво, вчені навіть 
доходять до висловлення цілком протилежних 
позицій з приводу його творчості. Зокрема 
творчість зазначеного мислителя подається 
переважно у чисто філософському ключі, вод-
ночас з філософсько-політичних чи філософ-
сько-правових позицій його творчість у кра-
щому випадку або взагалі не досліджувалася, 
або ж вказувалося на те (зокрема Г. В. Ф. Ге-
гелем), що вклад Анаксімена до філософської 
скарбниці є занадто малим, а сама постать 
цього мислителя майже невідома. У розрізі за-
значеної проблематики нами робиться спроба 
подолання зазначених стереотипів та визна-
чення філософсько-правової складової у твор-
чій спадщині мислителя.
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ 
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Автор рассматривает бюджетное фи-
нансирование социального обеспечения и 
определяет формы такого финансирования. 
Указівается на правовой вакуум относительно 
понятия такой формы бюджетного финан-
сирования социального обеспечения как госу-
дарственная программа социальной помощи. 
На основании научного анализа сформулиро-
вано собственное определение государственной 
программы социальной помощи как формы 
бюджетного финансирования социального 
обеспечения.

Ключові слова: бюджетне фінансування, фор-
ми, бюджетні програми, державна програма соці-
альної допомоги.
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На сучасному етапі в Україні загострю-
ється питання бюджетних видатків, у 
зв’язку з чим набуває особливої актуальнос-
ті проблема бюджетного фінансування соці-
ального забезпечення. 
Бюджетне фінансування є видом фінан-

сового забезпечення, яке, за визначеннями 
науковців, чітко вказує на джерело забез-
печення – кошти державного та місцевого 
бюджету, і виступає одним з методів бю-
джетного механізму, за допомогою якого 
держава забезпечує організацію бюджетних 
відносин на всіх стадіях бюджетного проце-
су [1, с. 238–239; 2, с. 237]. На наш погляд, 
найбільш вдале визначення бюджетного фі-
нансування надається Н.І. Хімічевою, яка 
пише: «Бюджетне фінансування (англ. bud-
get fi nancing) – надання бюджетних коштів 
на безповоротній/поворотній підставі всім 

бюджетоотримувачам відповідно до вста-
новленого законодавством для повного або 
часткового покриття їх витрат на проведен-
ня заходів, передбачених у затвердженому 
бюджеті» [3, с. 140]. І.П. Сидор розглядає 
бюджетне фінансування в двох аспектах 
– економічному та матеріальному: за еко-
номічним змістом бюджетне забезпечення 
представляє собою сукупність пов’язаних з 
виконанням функцій держави відносин між 
державою та іншими особами щодо забез-
печення фінансовими ресурсами за рахунок 
коштів державного та місцевого бюджетів, а 
за матеріальним – процес формування і ви-
користання коштів централізованого фонду 
держави шляхом визначення форм, методів 
та інструментів [4, с. 16]. Тобто бюджетне фі-
нансування соціального забезпечення здій-
снюється шляхом реалізації форм бюджет-
ного фінансування. 
Визначенню форм бюджетного фі-

нансування соціального забезпечення в 
науковій літературі не присвячено необ-
хідної уваги, лише в поодиноких працях 
економістів зустрічаються згадки щодо 
таких форм: І.П. Сидор до них відносить 
програми соціального захисту населення 
[4, с. 16]; З.М. Лободіна – дотації населенню 
[5, с. 8] тощо. 
Однією з причин, що обумовлює ста-

новище, яке склалося у зазначеній сфері, 
є те, що на сьогодні у фінансовому праві 
України взагалі відсутнє єдине визначення 
видів та форм бюджетного фінансування, 
оскільки немає їх законодавчого закріплен-
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ня, а в науковій площині склалися різні під-
ходи до цього питання. Так, як форми бю-
джетного фінансування виділяють: бюджет-
ні інвестиції, бюджетні кредити, кошторис-
не фінансування та державні трансферти 
(А.О. Монаєнко [6, с. 72]; В.Г. Дем’янишин 
[145, с. 38–39]); пряме кошторисне фінансу-
вання; асигнування за окремими категорі-
альними програмами; дотації та субвенції; 
фінансування специфічних програм; виді-
лення матеріальних ресурсів; надання пільг 
(І.С. Каленюк [8, с. 142–143]); фінансування 
державних госпрозрахункових підприємств 
і організацій та фінансування державних 
бюджетних установ (С.Д. Ципкін [9, с. 67]); 
кошторисне фінансування окремих бюджет-
них программ, закладів, установ і організа-
цій бюджетної сфери; трансферти населен-
ню; бюджетні кредити юридичним особам; 
субвенцій і субсидій фізичним і юридичним 
особам; бюджетні інвестиції у статутні капі-
тали діючих або новостворюваних юридич-
них осіб; бюджетні позики державним по-
забюджетним фондам; міжбюджетні транс-
ферти (дотацій, субвенцій) (Р.С. Сорока, 
І.Г. Благун [10, с. 212]); базове фінансуван-
ня (пряме бюджетне фінансування: а) ці-
льове: прямі бюджетні асигнування, кон-
курсне: а) премії; б) гранти; фінансування 
участі у міжнародному співтоваристві) та 
програмно-цільове фінансування (фінан-
сування державно-цільових програм; фі-
нансування через спеціально створені 
фонди та небанківські фінансово-кредитні 
установи) (І.С. Козієнко [11, с. 97]); кошто-
рисне фінансування, бюджетне інвесту-
вання, бюджетне кредитування, бюджет-
не дотування та субсидування, фінансування 
за програмно-цільовим методом (І.П. Сидор 
[4, с. 16]); асигнування різного роду, транс-
ферти населенню та нижчим бюджетам, бю-
джетні кредити юридичним особам, інвести-
ції, ссуди, дотації, субвенції, субсидії, кошти 
на погашення боргових зобов’язань, креди-
ти іноземним держвам (М.В. Романовський, 
О.В. Врублевська [12, с. 34], О.М. Горбу-
нова [13, с. 49]). Розглядаючи форми бю-
джетного фінансування, науковці зосеред-
жували свою увагу на всіх формах такого 
фінансування, в той час як нам необхідно 
визначити виключно форми бюджетного 

фінансування соціального забезпечення. 
Для цього необхідно дослідити, яким чи-
ном законодавець передбачає використан-
ня видатків на соціальне забезпечення. 
Відповідно ст. 87, 89, 90, 91 Бюджетно-

го кодексу України, видатки на соціальне 
забезпечення надходять на фінансування 
державних програм соціальної допомоги, 
державних програм соціального забезпе-
чення, державних програм соціального 
захисту, державних програм підтримки, 
інших державних соціальних програм, 
державну підтримку, додаткові виплати 
населенню, пільги окремим категоріям 
громадян, компенсації, компенсаційні ви-
плати певним особам, виплата державної 
соціальної допомоги, надання фінансової 
підтримки та кредитування, фінансуван-
ня функціонування окремих соціальних 
закладів [14]. Виходячи з цього, зазна-
чимо, що однією з найважливіших форм 
бюджетного фінансування є фінансування 
бюджетних програм. 
Згідно з п. 4 ст. 2 Бюджетного кодексу 

України, бюджетною програмою є сукуп-
ність заходів, спрямованих на досягнення 
єдиної мети, завдань та очікуваного резуль-
тату, визначення та реалізацію яких здій-
снює розпорядник бюджетних коштів від-
повідно до покладених на нього функцій 
[14].
Серед бюджетних програм, що фінан-

суються з державного бюджету і спрямову-
ються на соціальне забезпечення особли-
ву увагу привертають державні програми 
соціальної допомоги. Поняття «державна 
програма соціальної допомоги» Бюджет-
ний кодекс України не містить, що дозво-
ляє законодавцю включати у видатки за на-
прямом соціального забезпечення будь-які 
витрати – від виплат грошових допомог бі-
женцям, Чорнобильцям, ветеранам тощо до 
компенсації витрат, пов’язаних з повернен-
ням в Україну кримськотатарського народу 
та осіб інших національностей, які були не-
законно депортовані з України, або компен-
сації фізичним особам, які користувалися 
пільгами щодо сплати податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів, втрати частини їх до-
ходів у зв’язку з відміною такого податку та 
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відповідним збільшенням ставок акцизного 
податку з пального згідно з Податковим ко-
дексом України. Отже, необхідно дослідити, 
що представляє собою державна програма 
соціальної допомоги як вид бюджетних про-
грам, що є формою бюджетного фінансуван-
ня соціального забезпечення.
Виходячи з контексту п. 4 ст. 2 Бюджет-

ного кодексу України, констатуємо, що 
державна програма соціальної допомоги є 
видом бюджетних програм, специфіку якої 
визначає, в першу чергу, мета її прийняття, 
завдання та очікувані результати, тобто – 
необхідність надання державної соціальної 
допомоги (надалі – ДСД). У законодавстві 
єдиного поняття та мети ДСД не закріплю-
ється, у різних нормативних актах вони 
визначаються залежно від того, хто такої 
допомоги потребує. Так, у Законі України 
від 1.06.2000 № 1768-III «Про державну со-
ціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 
така допомога визначається як щомісячна 
допомога, яка надається малозабезпеченим 
сім’ям у грошовій формі в розмірі, що за-
лежить від величини середньомісячного су-
купного доходу сім’ї [15]; у Законі України 
від 21.03.1991 № 875-XII «Про державну со-
ціальну допомогу інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам» - як матеріальне забезпе-
чення інвалідам з дитинства та дітям-інвалі-
дам за рахунок коштів Державного бюдже-
ту України на рівні прожиткового мінімуму 
[16]; у Законі України від 18.05.2004 «Про 
державну соціальну допомогу особам, які 
не мають права на пенсію, та інвалідам» - як 
щомісячна грошова виплата, що надається 
особам, які не мають права на пенсію, та 
інвалідам [17] тощо. Отже, основним аспек-
том, який визначає мету державної програ-
ми соціальної допомоги відповідно до зако-
нодавства є отримувачі, що потребують такої 
допомоги. У науці соціального забезпечення 
таких отримувачів визначають як осіб, що 
потрапили в обставини, які визначені дер-
жавою як соціально значущі [18, с. 718; 19, 
с. 15]. 
У науковій площині мета надання ДСД 

традиційно розглядалася в двох аспектах: у 
широкому (як турбота держави, суспільства 
про громадян, що потребують такої турботи 
в грошовій або натуральній формі) та у вузь-

кому (як виключна грошова виплата (одно-
разова чи періодична) окремим категоріям 
громадян, які потрапили в обставини, що 
визначені державою як соціально значущі, 
в порядку та розмірах, передбачених зако-
нодавством) [20, с. 77]. Сучасні підходи до 
цього питання дещо змістилися. За визна-
ченням В.А. Єршова, І.А. Толмачева, ДСД 
надається для досягнення соціальної мети 
(зниження рівня соціальної нерівності, під-
вищення доходів населення, підтримання 
рівня життя малозабезпечених сімей, а та-
кож незаможних самотньо проживаючих 
громадян, середній дохід яких нижче ве-
личини прожиткового мінімуму, встанов-
леного законодавством) та фінансової мети 
(адресне використання бюджетних коштів, 
посилення адресності соціальної підтримки 
нужденних осіб, створення необхідних умов 
для забезпечення загальної доступності та 
суспільно прийнятної підтримки нужден-
них громадян) [21, с. 65]. М.Д. Бойко вказує, 
що ДСД є гарантовані, врегульовані норма-
ми права разові або періодичні (щомісячні) 
виплати соціально-аліментарного характе-
ру, що виплачуються з бюджетів з метою ма-
теріальної підтримки осіб, які в силу певних 
соціальних випадків, передбачених зако-
ном, потребують такої допомоги незалежно 
від наявності в них будь-яких інших джерел 
доходу [22, с. 245]. І.Ю. Хомич на підставі 
аналізу законодавства України, яким за-
кріплюється порядок виплат ДСД, ставить 
під сумнів визначену М.Д. Бойко таку озна-
ку, як надання ДСД без урахування інших 
джерел доходу, і вказує, що у переважній 
більшості право на її отримання виникає 
саме у громадян, які мають середньомісяч-
ний дохід, нижчий за прожитковий мінімум 
[18, с. 719]. Науковець визначає низку ознак 
ДСД та формулює її визначення як послі-
довної діяльності державних органів та го-
ловних розпорядників бюджетних коштів, 
пов’язаних з призначенням, перерахуван-
ням та виплатою з бюджетів грошових ко-
штів у визначеному законодавстві розмірі з 
метою реалізації права громадян, не застра-
хованих у системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування або 
застрахованих менше 6 місяців, які опини-
лися під дією факторів, визнаних державою 
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соціально значущими, та внаслідок яких 
знизилась їх здатність до самозабезпечен-
ня, на достатній життєвий рівень, який не 
може бути нижчим за прожитковий мінімум 
[18, с. 722]. Не можна повністю підтримати 
його позицію, оскільки ДСД надається не 
лише особам, не застрахованим у системі 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування або застрахованих менше 
6 місяців, які опинилися під дією факторів, 
визнаних державою соціально значущими, 
але й іншим особам, наприклад тим, яким 
право на отримання такої допомоги надано 
внаслідок історичних подій (ветерани війни, 
жертви нацистських переслідувань, особи, 
які були незаконно депортовані тощо) або 
інших обставин (біженці, внутрішньо пере-
міщені особи тощо). Отже, запропоновану 
М.Д. Бойко ознаку ДСД не можна вважати 
правильною. 
Виходячи з аналізу доктринальних під-

ходів до формулювання мети ДСД, зазна-
чимо, що до цілей надання такої допомоги 
відносяться: зниження рівня соціальної не-
рівності, підвищення доходів населення, 
підтримання осіб, які потрапили в обста-
вини, що визначені державою як соціально 
значущі, створення необхідних умов для за-
безпечення загальної доступності та суспіль-
но прийнятної підтримки нужденних осіб.
Таким чином, державні програми соці-

альної допомоги є видом бюджетних про-
грам, що передбачають сукупність заходів, 
спрямованих на зниження рівня соціальної 
нерівності, підвищення доходів населення, 
підтримання осіб, які потрапили в обста-
вини, що визначені державою як соціально 
значущі, створення необхідних умов для за-
безпечення загальної доступності та суспіль-
но прийнятної підтримки нужденних осіб, 
визначення та реалізацію яких здійснює 
розпорядник бюджетних коштів відповідно 
до покладених на нього функцій.
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SUMMARY 
An author examines the budgetary fi nancing 

of public welfare and determines the forms of such 
fi nancing. A legal vacuum is marked in relation 
to determination of such form of the budgetary 
fi nancing of public welfare as a government 
program of social help. On the basis of scientifi c 
analysis own determination of the government 
program of social help as forms of the budgetary 
fi nancing of public welfare is set forth.
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 Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національный університет 

імені Юрія Федьковича

Юридичний факультет

Міжнародна наукова 
конференція

«Антропосоціокультурна 
природа права»

25-27 травня 2016 року

ЗАПРОШЕННЯ 
м.Чернівці

2016 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Між-
народній науковій конференції «Антропо-
соціокультурна природа права», присвя-
ченій двадцятип’ятиріччю відродження 
юридичного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича. Біля джерел його утворення 
та становлення наприкінці ХІХ – початку 
ХХ століть стояли всесвітньо відомі кори-
феї науки Євген Ерліх, Ганс Гросс, Йозеф 
Шумпетер. На початку 90-х років ХХ сто-
ліття творцем юридичної конструкції від-
родження правничого факультету у Чер-
нівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича та провайдером 
її практичного втілення став видатний 

вітчизняний вчений та педагог Владлен 
Гнатович Гончаренко, тодішній декан 
юридичного факультету Київського дер-
жавного університету імені Тараса Шев-
ченка. 
Започаткований та відроджений ними 

проект правничої школи у Чернівецькому 
університеті нині продовжує такий же одер-
жимий, як його творці, колектив юридич-
ного факультету Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича.
Від бажаючих взяти участь в роботі 

Міжнародної наукової конференції очі-
куємо за нижче вказаним зразком заявку 
учасника конференції до 20 травня 2016 
року.
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Реєстрація учасників та гостей конфе-
ренції проводитиметься 25 травня 2016 
року в аудиторії № 311 юридичного фа-
культету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича з 900 
до 1030.
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на 

конференції (проїзд, проживання, харчування 
тощо), придбанням збірника матеріалів кон-
ференції здійснюються cтороною, яку запро-
шують.
За підсумками роботи Міжнародної нау-

кової конференції будуть видані у 2016 році 
у формі окремого тематичного випуску «На-
укового вісника Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича. 
Серії «Правознавство» доповіді та виступи 
його учасників. Крайній термін подання 
електронною поштою в оргкомітет мате-
ріалів для опублікування 25 червня 2016 
року. 
Робочі мови конференції: українська, 

англійська, німецька.

Передбачена робота наступних сек-
цій конференції:
Секція 1. Антропосоціокультурна при-

рода публічного права.
(r.havrylyuk@chnu.edu.ua)

Секція 2. Антропосоціокультурна при-
рода приватного права.

(m.bodnaruk@chnu.edu.ua)
Секція 3. Антропосоціокультурна приро-

да кримінального права.
(h.zharovska@chnu.edu.ua)

Секція 4. Право на правосуддя як при-
родне право людини. 

(o.shcherbanyuk@chnu.edu.ua)
Секція 5. Антропосоціокультурна приро-

да європейського права.
(s.melenko@chnu.edu.ua)

Секція 6. Філософія та теорія прав лю-
дини.

(m.nykyforak@chnu.edu.ua)
Вимоги до текстів доповідей і повідо-

млень:
1. Обсяг доповідей – до 0,5 друкованого 

аркуша, повідомлень – до 0,3 друкованого 
аркуша.

2. Оформлення текстів: формат А-4, 
поле верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см., 
шрифт – Times New Roman 14, міжрядко-
вий інтервал – 1,5.

3. Назва доповіді (повідомлення) - курси-
вом посередині рядка.

4. Нижче, через 2 інтервали, праворуч 
– науковий ступінь, вчене звання, прізви-
ще та ініціали автора, назва установи, де 
працює чи навчається автор.

5. Далі, через 2 інтервали – текст. 
6. Список використаних джерел (без по-

вторів) оформляється в кінці тексту під на-
звою “Список літератури”. 

7. Зноски вказуються в тексті у ква-
дратних дужках з порядковим номером 
джерела за списком, через кому – номер 
сторінки (сторінок).
Організаційний внесок:
Вартість участі у конференції – 200 гри-

вень. Організаційний внесок включає ви-
трати на: видання матеріалів, пересилку 
одного екземпляру виданих тез конфе-
ренції авторові, розсилку інформаційних 
листів.
Організаційний внесок необхідно 

перерахувати за реквізитами:
Банк одержувача: ПАТ КБ «При-

ватБанк» Рахунок одержувача: 
29244825509100
Код ЄДРПОУ: 14360570
МФО банку одержувача: 305299
призначення платежу: поповнення 

рахунку Крайнього Павла Івановича від 
ПІБ учасника.
Відсканова копія квитанції про сплату 

організаційного внеску надсилається ра-
зом з заявкою учасника конференції на 
електронну адресу cafl awdep@chnu.edu.
ua

Голова оргкомітету
Міжнародної наукової конференції
декан юридичного факультету
Чернівецького національного у-ту 
імені Юрія Федьковича, професор 

П.С. Пацурківський
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ЗАЯВКА учасника конференції 
Прізвище  _________________________________
Ім’я  _______________________________________
По батькові  _______________________________
Місце роботи  _____________________________
Посада ____________________________________
Науковий ступінь  _________________________
Вчене звання  _____________________________
Тема доповіді (повідомлення)  _____________
Поштова адреса ___________________________
Контактні телефони  _______________________
e-mail: _____________________________________
Планую: □ приїзд і особисту участь в роботі конференції.
  □ надання тексту доповіді (виступу).

ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА
Міжнародної наукової конференції

25 травня 2016 року
900 – 1030 реєстрація учасників конференції
1030 – 1300 перше пленарне засідання
1300 - 1400 перерва (кава-брейк)
1400 - 1600 друге пленарне засідання
1600 – 1700 екскурсія по університету
1800 вечеря

26 травня 2016 року
1000 – 1300 робота в одній із шести секцій
1300 - 1400 перерва (кава-брейк)
1400 - 1700 робота в одній із шести секцій
1900 відвідання театральної вистави

27 травня 2016 року
800 Тематична екскурсія «Архітектура Чер-

нівців» (для бажаючих)

Адреса оргкомітету: 
м. Чернівці, вул. Університетська, 19, 

 юридичний факультет. 
Тел. (0372) 58-48-05, факс (0372) 58-58-68, факс (0372) 58-48-05

моб. т. 050-338-40-40 
www.lawfaculty.chnu.edu.ua E-mail: clg-law@chnu.edu.ua
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Â²ÄÄÀÍ²ÑÒÜ ÏÐÈÑßÇ² ÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÌ ÎÑÂ²ÒÍ²Ì 
ÒÐÀÄÈÖ²ßÌ: ÄÎÍÅÖÜÊÈÉ ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ 

Â²ÄÇÍÀ×Àª 55-Ð²××ß ÇÀÑÍÓÂÀÍÍß

Становлення професіонала-юриста – 
основне завдання освітянської діяльності 
юридичного вишу – процес складний та ба-
гатоаспектний. 
Підготовка висококваліфікованих юрис-

тів-правознавців, у тому числі і для системи 
МВС України, – кропітка праця, яка ось 
уже впродовж 55 років є пріоритетним на-
прямом роботи Донецького юридичного 
інституту МВС України. Історія, традиції, 
наукові та освітянські досягнення вишу за-
безпечили йому статус вагомого осередка 
юридичної освіти в Україні.
Історія навчального закладу починаєть-

ся з 1961 року, коли педагогічний склад та 
курсанти Вищої школи МВС Української 
РСР були переведені для продовження 
служби та навчання у засновану Донецьку 
спеціальну середню школу міліції, і продо-
вжується в буремному сьогоденні в м. Кри-
вий Ріг, що на Дніпропетровщині.
За сухою та стислою хронологією сто-

ять долі десятків тисяч людей, життя яких 
пов’язане з Донецьким юридичним інсти-
тутом. Дороговказом для кожного був де-
віз «Закон, обов’язок, людяність, честь!». 
Ці слова також окреслюють визначальний 
принцип роботи всіх керівників, які очо-
лювали навчальний заклад у різні роки.
Першим керівником школи міліції було 

призначено гвардії полковника внутріш-
ньої служби Чекіна Василя Артемовича. 
Учасник Великої Вітчизняної війни, до-
свідчений педагог, професійний військо-
вий Василь Артемович швидко сформував 
кваліфікований педагогічний, офіцерський 
колектив, організував навчально-виховний 
процес, будівництво і переобладнання кор-
пусів.

З 1964 до 1977 року Донецьку спеціаль-
ну очолював полковник міліції Іван Гри-
горович Світич. Під його керівництвом 
фактично розпочалося становлення на-
вчального закладу, зокрема будівництво 
шкільного містечка, яке до горезвісних по-
дій 1914 року було основною базою Доне-
цького юридичного інституту.
У 1977 році начальником школи було 

призначено полковника міліції Володими-
ра Івановича Муравйова. За 12 років його 
керівництва у ДССШМ пройшли підготов-
ку тисячі гідних солдатів правопорядку, 
і не лише для нашої країни, а й для країн 
Азії та Африки. 
З 1989 до 2003 року навчальний заклад 

очолював генерал-лейтенант міліції Юрій 
Леонтійович Титаренко. У березні 1992 
року Донецьку спеціальну середню шко-
лу міліції було реорганізовано в Донецьке 
училище міліції МВС України, а 8 лютого 
1993 року на базі Донецького відділення 
заочного навчання Української академії 
внутрішніх справ та Донецького училища 
міліції при Донецькому державному уні-
верситеті було створено Донецький інсти-
тут внутрішніх справ (ДІВС). Дуже скоро 
ця абревіатура стала знаною не лише в сис-
темі відомчої освіти, а й на всьому освітньо-
му просторі України і незабаром за кордо-
ном. 
З 2003 року ВНЗ очолює Віктор Бес-

частний, професор заслужений юрист 
України. Навчальний заклад продовжує 
динамічно розвиватися за пріоритетними 
для ефективного навчального процесу на-
прямами, зміцнюючи свій науковий потен-
ціал. З урахуванням інноваційних підходів 
розширюється і вдосконалюється його ма-
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теріально-технічна база: розбудовуються 
навчальні корпуси, аудиторії обладнують-
ся новітніми технічними засобами. Зміню-
ється формат бібліотеки: з’явилися нові 
просторі приміщення читальних залів та 
абонементів із зручними сучасними мебля-
ми, комп’ютерні зали, точка доступу Wi-Fi, 
електронна та on-line бібліотеки тощо. Бі-
бліотечні фонди наповнюються літерату-
рою, розмаїтою за змістом та тематичним 
спрямуванням. Вони нараховують більше 
як 160 тисяч примірників багатьма мовами 
світу, серед яких наявні раритети, книги ві-
домих науковців, наукові роботи провідних 
юристів не лише України, а й світу. 
Поступово інститут розростається в по-

тужний науково-навчальний центр. Період 
з 2008 до 2009 рр. відзначається створен-
ням науково-дослідних лабораторій з про-
блем дослідження нормативно-правового 
забезпечення безпеки дорожнього руху, 
з проблем боротьби з правопорушення-
ми у сфері господарських і транспортних 
правовідносин, а також з проблем органі-
зації охорони громадського порядку та ді-
яльності дільничних інспекторів міліції. 
Значна увага приділялась якісному складу 
професорсько-викладацьких кадрів: ство-
рюються всі необхідні умови для написан-
ня і захисту дисертацій, для розвитку твор-
чого потенціалу молодих науковців. А з 
2013 року вперше в історії інституті почала 
функціонувати спеціалізована вчена рада із 
захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук зі спе-
ціальності – кримінальний процес та кримі-
налістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність. У 2003 році на базі 
Донецького юридичного інституту було 
створено Центр психотренінгових тех-
нологій на підставі спільної роботи та ви-
вчення досвіду поліції Баварії (Німеччина), 
єдиний в системі Міністерства внутрішніх 
справ України. 
З метою використання міжнародного 

досвіду у сфері наукової та навчальної ді-
яльності встановлюються контакти із за-
кордонними навчальними закладами та 
правоохоронними органами. Найбільш 
плідною є співпраця з поліцією Баварії, 
яка триває більше 20 років і продовжується 

сьогодні. Ця співпраця здійснюється за під-
тримки Фонду Ганса Зайделя. Крім цього, 
Донецький юридичний інститут пишаєть-
ся творчими зв’язками з 18 навчальними 
закладами та 2 правоохоронними органами 
13 держав, зокрема, Німеччини, Чехії, Ру-
мунії, Китаю, Білорусі, Молдови, Казахста-
ну, Естонії, Вірменії, Азербайджану, Грузії, 
Таджикистану тощо. Також розглядається 
можливість укладання угод про співробіт-
ництво з Вищою школою поліції м. Щитно 
(Польща), Національною академією поліції 
Туреччини, Академією поліції Узбекистану, 
Державним університетом фізичного ви-
ховання та спорту Республіки Молдова. У 
рамках міжнародної співпраці відбуваєть-
ся організація та проведення міжнародних 
конференцій та круглих столів, тренінгів, 
лекцій, обмін делегаціями тощо. Важливим 
етапом в житті Донецького юридичного ін-
ституту стала підготовка до забезпечення 
громадської безпеки та громадського по-
рядку під час проведення Євро-2012. Ви-
кладачі вишу брали активну участь у ме-
тодичному забезпеченні та проведенні за-
нять з мовної підготовки для працівників 
практичних органів та курсантів. Спільно 
із зарубіжними колегами проводились нау-
кові конференції та тренінги, що дозволило 
акумулювати міжнародний досвід щодо за-
безпечення громадського порядку під час 
проведення масових спортивних заходів. 
Слід зазначити, що в роботі міжнародної 
науково-практичної конференції «Забезпе-
чення охорони громадського порядку і без-
пеки під час проведення матчів чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу» взяв особис-
ту участь Державний міністр внутрішніх 
справ Баварії, другий заступник прем’єр-
міністра Баварії Йоахім Геррманн.
Поряд із теоретичною значна увага 

приділяється й фізичній підготовці майбут-
ніх правоохоронців Курсанти та студенти 
інституту масово залучаються до спортив-
но-фізкультурного руху, проведення спор-
тивних свят, військово-патріотичних еста-
фет та інших загальноінститутських захо-
дів з нагоди знаменних дат і подій. З 2003 
року було започатковано відомчі змагання 
– Спартакіаду серед вищих навчальних за-
кладів системи МВС України з професійно-
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прикладних видів спорту. За кілька років 
планомірної та цілеспрямованої роботи ке-
рівництва Донецький юридичний інститут 
став одним з лідерів Спартакіади, і почина-
ючи з 2009 року не покидав чільну трійку 
призерів, демонструючи високі спортивні 
результати. 
Одне із важливих завдань вищої освіти 

– формування активної творчої особистос-
ті. Випробувати себе як журналісти і прак-
тично застосувати набуті знання студенти і 
курсанти мали змогу в газеті «Довіра юри-
дичній істині», яка почала виходити з 2007 
року. А для обдарованих поетичним талан-
том, яких виявилося в інституті досить ба-
гато, було започатковано щорічне видання 
збірки «Рими в погонах». 

 Наполеглива плідна праця колективу 
ВНЗ не залишилась не поміченою вищим 
керівництвом держави і в 2011 році з на-
годи 50-річчя від дня заснування йому було 
вручено Почесну грамоту за значний вне-
сок у розвиток освіти і науки, підготовку 
висококваліфікованих фахівців для органів 
внутрішніх справ від Кабінету Міністрів 
України, а також нагороджено 11 праців-
ників інституту.
Станом на 2014 рік Донецький юри-

дичний інститут МВС України посів вагоме 
місце в освітньому просторі України. У його 
стінах готувалися фахівці різних кваліфіка-
ційних рівнів на факультетах криміналь-
ної міліції, міліції громадського порядку та 
профілактики імені М. О. Безкоровайно-
го, слідчо-криміналістичному, підготовки 
працівників підрозділів ДАІ, заочного та 
дистанційного навчання працівників ОВС, 
права. З 2008 року було розпочато набір до 
магістратури. 
Та у 2014 році в Україну прийшла біда 

– буремні події на Сході, які принесли 
складні випробування для всіх жителів ре-
гіону. У липні озброєні люди із незаконних 
збройних формувань захопили інститут. 
Незважаючи на загрози з їхнього боку і не-
безпеку, більша частина колективу залиши-
лася вірною присязі і Батьківщині. Тоді ж 
МВС прийняло рішення про передислока-
цію вишу до м. Маріуполя, а в жовтні 2014 
– до м. Кривого Рогу. Навчальні корпуси, 
матеріально-технічне обладнання та й жит-

ло працівників залишилися в окуповано-
му Донецьку. Та збереглося найцінніше 
– згуртований колектив однодумців, від-
даних своїй справі, інституту, освітянським 
та науковим традиціям України та вірних 
присязі, яку свого часу вони склали на ві-
рність Батьківщині. 
Колись Стів Джобс сказав: «Зроби крок, 

і дорога з’явиться сама собою». Так крок 
за кроком колектив інституту працює над 
збереженням і примноженням свого по-
тенціалу. Завдяки спільним зусиллям всіх 
працівників, у тому числі і професорсько-
викладацького складу, було відремонто-
вано будівлю навчального корпусу на вул. 
Революційній, 21, де 1 вересня 2015 року 
в затишних, світлих, просторих аудиторіях 
розпочалися перші заняття. Якісно про-
ведена вступна кампанія стала запорукою 
успішного набору студентів на 2015 – 2016 
навчальний рік: на різні форми навчання 
було зараховано близько 500 осіб за дер-
жавним замовленням та за кошти фізичних 
та юридичних осіб. Окремо слід наголоси-
ти, що незважаючи на складні умови, було 
здійснено набір не лише на заочну, а й на 
денну форму навчання (студенти та магі-
странти 1-их курсів). Разом з тим в інституті 
продовжують навчатися студенти старших 
курсів, які виїхали з окупованих територій. 
А навесні 2015 року відбулися урочисті вру-
чення дипломів про здобуття вищої юри-
дичної освіти випускникам магістратури; 
слухачам заочної та дистанційної форми 
навчання працівникам ОВС; студентам за-
очної форми навчання.
Цього року також уже відбувся випуск 

магістрів, а нині триває державна атестація 
спеціалістів та бакалаврів різних форм на-
вчання. 
Продовжуючи свою роботу в м. Кривий 

Ріг, Донецький юридичний інститут все 
ж таки в більшій мірі орієнтується на свій 
рідний Донецький та Луганський регіони, 
тому наразі ведеться робота щодо забезпе-
чення навчального процесу в м. Маріуполі 
та м. Слов’янську.
Маючи багатий педагогічний досвід і 

численні методичні напрацювання, про-
фесорсько-викладацький склад інституту 
проводить навчальні заняття з використан-
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ням новітніх технологій навчання у вищій 
школі, елементів тренінгових технологій, 
враховуючи при цьому психолого-емоцій-
ні особливості студентського колективу. 
Варто також зазначити, що більшість на-
вчальних занять характеризується високим 
рівнем емпатійності у системі взаємин «ви-
кладач-студентський колектив». Саме та-
кий підхід є невід’ємним чинником станов-
лення майбутніх юристів, адже процес ро-
зуміння емоційного стану іншого створює 
позитивні міжособистісні відносини, дає 
можливість спілкуватися, сприяє гнучкос-
ті мислення і продукуванню оригінальних 
ідей. Адже, як стверджував французький 
вчений-соціолог Е. Дюркгейм: «...студент-
правознавець не повинен обмежуватися 
тлумаченням юридичних текстів. Якщо 
насправді він проводить увесь свій час у 
коментуванні текстів, і тому щодо кожно-
го закону його єдина турбота – намагатися 
вгадати, який міг бути намір законодавця, 
у нього виробляється звичка бачити єди-
не джерело права у волі законодавця. А це 
означає сприймати букву за дух, видимість 
за реальність. Право утворюється з глибин 
суспільства, а законодавець лише освячує 
процес, який відбувався без нього». 
Подальший розвиток начального закла-

ду відповідно до сучасних вимог Міністер-
ства освіти і науки, Міністерства внутрішніх 
справ України, спрямований на підготовку 
до набору майбутніх працівників Націо-
нальної поліції на денну та заочну форми 
навчання, ставить завдання розширення 
наявної навчальної бази Донецького юри-
дичного інституту і створення всіх необхід-
них умов для здійснення ефективного на-
вчального процесу.
Так, завдяки підтримці Криворізької 

міської ради та МВС України ДЮІ отри-
мав у розпорядження цілісний навчальний 
комплекс. Будівля загальноосвітнього на-
вчального закладу має значний потенціал: 
численні аудиторії, гуртожиток для майбут-
ніх курсантів, їдальню, спортивні зали та 
майданчики, тир. Навчальні аудиторії пло-
щею більше як 2 тис. кв.м та прилегла те-
риторія, що складає 6 га, потребують комп-
лексного облаштування та систематичного 
догляду. І цю роботу вже розпочато. 

Планується, що зазначений навчальний 
комплекс відкриє свої двері для курсантів 
Національної поліції України, які будуть 
зараховані на денну форму навчання, вже з 
1 вересня 2016 року. 
Чим менше людина опікується побу-

товими проблемами, тим більше вона має 
часу для творчості і духовного вдосконален-
ня, тому одним із найважливіших напрямів 
роботи керівництва інституту є вирішення 
соціально-побутових проблем співробітни-
ків, студентів та слухачів. Як гуртожиток 
для викладачів облаштовано 5-й поверх 
головного корпусу інституту на вул. Рево-
люційній, буд. 21. Наразі тривають ремонті 
роботи на 2-му поверсі грутожитку (який 
знаходиться у комунальній власності міста, 
але 2-ий його поверх віддано вишу в орен-
ду) на вул. Революційній, буд. 23, який буде 
використовуватись для проживання сту-
дентів та слухачів.
Керівництвом інституту та колективом 

навчального закладу здійснюються всі мож-
ливі заходи щодо створення повноцінних, 
комфортних умов для матеріально-техніч-
ного забезпечення освітньої діяльності. 
Пріоритетне значення в цьому напрямі 
приділяється відновленню бібліотеки, яке 
розпочалося в березні 2015 року й триває 
сьогодні. Адже всі розуміють, що хто на-
вчається без книги, той черпає воду реше-
том. Оскільки наявною залишилась лише 
електронна бібліотека, а весь фактичний 
бібліотечний фонд було втрачено, його до-
велося створювати «з нуля», і нині завдя-
ки підтримці керівництва та колег з вишів 
України, міжнародних установ та благодій-
них організацій він налічує більше 20 тисяч 
примірників. 
На сьогодні загальна бібліотека − це ве-

лике світле приміщення, яке має два окремі 
входи, просторі читальні зали, абонемент, 
книгосховище тощо. Сучасно обладнаний 
абонемент з ранку і до вечірньої пори є 
найбільш людним місцем в інституті. Ідуть 
до нього студенти і викладачі, щоб як із 
свіжого і невичерпного джерела, черпати 
силу знань, натхнення й енергію творчості.
Протягом року неоціненну допомогу бі-

бліотеці надали численні навчальні закла-
ди: Національний юридичний університет 
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ім. Ярослава Мудрого, Національна ака-
демія внутрішніх справ, Харківський на-
ціональний університет внутрішніх справ, 
Львівський державний університет вну-
трішніх справ, Одеський державний уні-
верситет внутрішніх справ, Дніпропетров-
ський державний університет внутрішніх 
справ, Київський національний універси-
тет ім. Т. Шевченка, Запорізький націо-
нальний університет тощо.

 На заклик допомогти у створенні бі-
бліотеки відгукнулося стільки небайдужих 
людей, що всіх неможливо перерахувати. 
Колектив інституту висловлює щиру вдяч-
ність усім, хто долучився до цієї благород-
ної справи.
У поповненні бібліотечних фондів взя-

ли участь колишні випускники інституту 
– Ткаченко Володимир, нині ректор Ніко-
польського економічного університету; Пе-
тров Євген, нині професор кафедри юри-
дичного інституту Національної авіаційно-
го університету доктор юридичних наук, 
професор; Ісмайлов Карен, нині завідувач 
кафедри в Одеському державному універ-
ситеті внутрішніх справ; Коллер Юрій, 
нині старший науковий співробітник Дер-
жавного науково-дослідного інституту МВС 
України; Фадєєв Олександр, нині помічник 
почесного консула Республіки Албанія у 
м. Харкові та ін. З особливою теплотою в 
стінах інституту згадують ім’я Ганни Те-
терятник, нині завідувача кафедри Одесь-
кого державного університету внутрішніх 
справ, яка є автором гімну – одного із го-
ловних атрибутів Донецького юридичного 
інституту: 
Живи та слався, юридичний інститут,
Під прапором твоїм навчаємось ми тут,
Шляхами мужності веди нас у життя
За справедливість, за щасливе майбуття.
Живи та слався, інститут! 
Про це особливо приємно згадувати, 

адже престиж і славу навчальному закладу 
здобувають саме його випускники.
Серед професорсько-викладацького 

складу Донецького юридичного інституту 
є також багато тих, хто в ньому навчався 
і пов’язав все своє життя з Alma-mater. Це 
проректор інституту підполковник поліції 
Мозуляка Олексій Олесандрович, началь-

ник навчально-методичного відділу Лоц 
Лариса Борисівна, завідувачі кафедр Ми-
хайлов Руслан Іванович, Волобуєва Олена 
Олексіївна, Іванов Іван Володимирович, 
начальник відділу організації наукової ро-
боти Назимко Єгор Сергійович та ін. У да-
лекому 1996 році курсантами вишу були 
Коміссаров Микола Леонідович та Коміс-
сарова Наталя Олександрівна, які в його 
стінах зустріли своє кохання і створили 
дружню сім’ю, ділячи навпіл радощі і смут-
ки, успіхи і випробування. Нині вони – до-
центи кафедри кримінально-правових дис-
циплін та судових експертиз. 
Керівництво інституту докладає мак-

симальних зусиль для розвитку наукової 
роботи у виші: у 2015 році наші колеги 
Одерій Олексій Володимирович та Зозуля 
Євген Вікторович захистили дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора юри-
дичних наук. Слід наголосити, що в 2016 
році заплановано захисти іще чотирьох 
докторських дисертацій.
Всі умови створюються і для творчого 

зростання молодих науковців. У 2012 році 
до аспірантури інституту вступила Дави-
дова Дар’я Вікторівна, у 2015 – захистила 
дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук і наразі обій 
має посаду Вченого секретаря секретаріату 
Вченої Ради інституту. А начальника від-
ділу організації наукової роботи Назимка 
Єгора Сергійовича, у 2015 році було визна-
но одним з кращих авторів загальнонаці-
ональної правової газети «Юридичний ві-
сник України».
Незважаючи на складні умови, інститут 

активно продовжує підготовку ад’юнктів. А 
цьогоріч в аспірантурі вишу відкрито тре-
тю наукову спеціальність – теорія та історія 
держави та права; історія політичних та 
правових учень.
Інститут активно бере участь у загально-

державному процесі реформування право-
охоронних органів. Для підготовки майбут-
ніх офіцерів Нової патрульної поліції як ін-
структори, зокрема із тактичної підготовки, 
з першого дня залучено доцента кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін Івлєва 
Олександра Михайловича та викладача цієї 
ж кафедри Сасіка Артура Сергійовича. 
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Реформа правоохоронних органів не 
оминула місто Кривий Ріг, який є новим 
місцем дислокації Донецького юридичного 
інституту МВС України. А з огляду на те, 
що юридична адреса нашого вишу та Цен-
тру підготовки поліцейських для патруль-
ної поліції м. Кривого Рогу збігаються, До-
нецький юридичний інститут МВС України 
не міг залишатися осторонь цієї важливої 
для всієї держави реформи. 

 У лютому 2016 року було розпоча-
то підготовку Нової патрульної поліції м. 
Кривого Рогу. Серед фахівців, що успішно 
склали іспити для роботи як тренери для 
майбутніх поліцейських, гідно зарекомен-
дувала себе доцент кафедри кримінально-
правових дисциплін та судових експертиз 
кандидат юридичних наук доцент, судовий 
експерт Коміссарова Наталя Олександрів-
на, яка обрала специфічну дисципліну під 
назвою «Виявлення підроблених докумен-
тів». Використовуючи досвід попередньої 
роботи, вона на високому професійному 
рівні доступно та цікаво викладає складні 
питання основ криміналістичного доку-
ментознавства. До підготовки працівників 
Нової поліції було також залучено інших 
працівників інституту – доцента кафедри 
спеціальних дисциплін та адміністративної 
діяльності Пекарського Сергія Петровича, 
старшого наукового співробітника НДЛ з 
ПДП ОВС Червінчука Андрія Васильови-
ча, начальника медико-санітарної частини 
– лікаря Садовничого Олександра Васильо-
вича.
На сьогодні науковці інституту про-

водять активну роботу щодо підготовки 
навчальної літератури, виконання науко-
во-дослідних робіт, розроблення науково-
практичних рекомендацій, рецензування, 
надання пропозицій стосовно проектів 
нормативно-правових актів тощо. Так, у 
рамках навчально-методичної допомоги 
працівникам патрульної поліції підготов-
лено низку таких видань: «Компетенція па-
трульної поліції щодо розгляду справ про 
адміністративні правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху», 
«Довідник патрульного поліцейського з 
оформлення адміністративних правопору-
шень у сфері безпеки дорожнього руху та 

громадського порядку», «Порядок притяг-
нення особи, яка керує транспортним засо-
бом, до адміністративної відповідальності 
за порушення у сфері безпеки дорожньо-
го руху», «Пам’ятка патрульному поліцей-
ському «Терміни провадження по справах 
про адміністративні правопорушення у 
сфері безпеки дорожнього руху», «Порядок 
оформлення матеріалів про адміністратив-
ні правопорушення у сфері безпеки до-
рожнього руху, що спричинили створення 
аварійної обстановки», «Огляд водія тран-
спортного засобу або особи, яка ним керує, 
на стан алкогольного, наркотичного чи ін-
шого сп’яніння або перебування під впли-
вом лікарських препаратів, що знижують 
його увагу та швидкість реакції», а також 
програмно-методичний комплекс (мобіль-
ний додаток) Patrol Police Handbook під 
операційну систему Android, розроблений 
на основі методичного видання «Довідник 
патрульного поліцейського з оформлення 
адміністративних правопорушень у сфері 
безпеки дорожнього руху та громадського 
порядку», який містить нормативні основи 
притягнення осіб до адміністративної від-
повідальності патрульними поліцейськими 
під час здійснення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення. 
Вищезанечені напрацювання науковців 

інституту є запорукою тісної та ефектив-
ної співпраці з практиками. Показово, що 
до підготовки та рецензування цих видань 
долучилися працівники Нової патрульної 
поліції, зокрема начальник Управління па-
трульної поліції в містах Ужгороді та Му-
качеві Ю.І. Марценишин (випускник ДЮІ 
2007 року, донедавна працівник нашого ін-
ституту); заступник начальника Управлін-
ня патрульної поліції в м. Києві Д.А. Євдо-
кимов; начальник сектора безпеки дорож-
нього руху Управління патрульної поліції в 
м. Дніпропетровську О.В. Сергієнко. 
Важливим напрямом наукової роботи 

Донецького юридичного інституту є ор-
ганізація та проведення наукових конфе-
ренцій. Ще в Донецьку з 2006 року було 
започатковано проведення Міжнародної 
науково-практичної конференції «Безпека 
дорожнього руху: правові та організацій-
ні аспекти», яка стала доброю традицією 
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та, незважаючи на важкі умови, відбулася 
в 2014 році на базі Національного тран-
спортного університету, і щорічно продо-
вжує свою роботу.
У нових умовах продовжуються спор-

тивні традиції ДЮІ. Відділ організації 
служби систематично влаштовує футбольні 
турніри, змагання з гри в настольний теніс 
тощо. А команда гирьовиків традиційно по-
сідає призові місця під час змагань різного 
рівня. Так, нещодавно, у квітні 2016 року 
на кубку України з гирьового спорту наші 
спортсмени здобули 6 нагород. В інститу-
ті продовжують працювати переможці та 
призери чемпіонатів світу, Європи та Укра-
їни Станіслав Клименко, Артур Сасік, Лео-
нід Гаража, Євген Душкевич. Наші колеги 
не лише здобувають перемоги, а й популя-
ризують гирьовий спорт серед мешканців 
Кривого Рогу.
Працівники ДЮІ та студенти мають не 

лише трудові будні, а живуть багатогранно 
насиченим життям. Разом зі своїми сім’ями 
вони не забувають і про змістовне культур-
не дозвілля: відвідують Криворізькі теа-

три, музеї, виставки. Пізнаючи місто, його 
традиції, долучаються до громади Кривого 
Рогу, яка в ці складні часи гостинно при-
йняла наш виш-переселенець. 
Ми згадали лише окремі здобутки рід-

ного закладу після передислокації, проте 
попереду ще багато наполегливої праці 
для відновлення успішного та стабільного 
функціонування вишу.
Колектив ДЮІ МВС України на чолі з 

ректором Бесчастним Віктором Микола-
йовичем висловлює щиру подяку за під-
тримку і порозуміння Міністерству вну-
трішніх справ, керівництву Криворізької 
міської ради та сподівається на подальші 
дружні партнерські відносини. На сьогод-
ні вже докладено багато зусиль для повно-
цінного життя вишу-переселенця, проте 
залишається ще багато невирішених про-
блем. Тому, будучи вдячними всім за під-
тримку, і сьогодні звертаємось до друзів, 
партнерів, колег, організаторів фондів, 
засновників грантів та всіх небайдужих з 
побажанням щодо надання допомоги на-
шому закладу.
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ÄÞ² – 55 ÐÎÊ²Â

Донеччина як освітній осередок по пра-
ву славиться своїми давніми традиціями і 
численними здобутками. Серед вишів регі-
ону вагоме місце посідає Донецький юри-
дичний інститут МВС України, який ось уже 
упродовж 55 років готує висококваліфікова-
ні кадри для підрозділів ОВС та юридичних 
установ України.
Історія навчального закладу починаєть-

ся з 1961 року, коли педагогічний склад та 
курсанти Вищої школи МВС Української 
РСР були переведені для продовження 
служби та навчання у засновану Донецьку 
спеціальну середню школу міліції, і продо-

вжується в буремному сьогоденні в м. Кри-
вий Ріг, що на Дніпропетровщині.
За сухою та стислою хронологією сто-

ять долі десятків тисяч людей, життя яких 
пов’язане з Донецьким юридичним інсти-
тутом. Дороговказом для кожного був девіз 
«Закон, обов’язок, людяність, честь!». Ці слова 
також окреслюють визначальний принцип 
роботи всіх керівників, які очолювали на-
вчальний заклад у різні роки.
Першим керівником школи міліції було 

призначено гвардії полковника внутрішньої 
служби Чекіна Василя Артемовича (1919 – 
1976). Учасник Великої Вітчизняної війни, 
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досвідчений педагог, професійний військо-
вий Василь Артемович швидко сформував 
кваліфікований педагогічний, офіцерський 
колектив, організував навчально-виховний 
процес, будівництво і переобладнання кор-
пусів.
З 1964 до 1977 року Донецьку спеціаль-

ну очолював полковник міліції Іван Григо-
рович Світич (1920 – 1989). Під його керів-
ництвом фактично розпочалося становлен-
ня навчального закладу, зокрема будівни-
цтво шкільного містечка, яке до горезвісних 
подій 1914 року було основною базою Доне-
цького юридичного інституту.
У 1977 році начальником школи було 

призначено полковника міліції Володимира 
Івановича Муравйова (1928 – 2012). За 12 
років його керівництва у ДССШМ пройшли 
підготовку тисячі гідних солдатів правопо-
рядку, і не лише для нашої країни, а й для 
країн Азії та Африки. 
З 1989 до 2003 року навчальний заклад 

очолював генерал-лейтенант міліції Юрій 
Леонтійович Титаренко (народився 13 
червня 1936 р.). У березні 1992 року Доне-
цьку спеціальну середню школу міліції було 

реорганізовано в Донецьке училище міліції 
МВС України, а 8 лютого 1993 року на базі 
Донецького відділення заочного навчан-
ня Української академії внутрішніх справ 
та Донецького училища міліції при Доне-
цькому державному університеті було ство-
рено Донецький інститут внутрішніх справ 
(ДІВС). Дуже скоро ця абревіатура стала 
знаною не лише в системі відомчої освіти, 
а й на всьому освітньому просторі України і 
незабаром за кордоном. 
З 2003 року ВНЗ очолює Віктор Ми-

колайович Бесчастний, доктор наук з дер-
жавного управління, професор, заслужений 
юрист України. 
Та у 2014 році в Україну прийшла біда – 

буремні події на Сході, які принесли склад-
ні випробування для всіх жителів регіону. 
Щоб зберегти освітньо-наковий потенціал 
Донбасу, його виші було передислоковано 
з тимчасово окупованих територій в інші 
місцевості України. Серед таких був і До-
нецький юридичний інститут МВС Укра-
їни, передислокований у м. Кривий Ріг. 
Навчальні корпуси, матеріально-технічне 
обладнання та й житло працівників зали-
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шилися в окупованому Донецьку. Та збере-
глося найцінніше – згуртований колектив 
однодумців, відданих своїй справі, інсти-
туту, освітянським та науковим традиціям 
України та вірних присязі, яку свого часу 
вони склали на вірність Батьківщині. 
Колись Стів Джобс сказав: «Зроби крок, 

і дорога з’явиться сама собою». Так крок 
за кроком колектив інституту працює над 
збереженням і примноженням свого по-
тенціалу. Завдяки спільним зусиллям всіх 
працівників, у тому числі і професорсько-
викладацького складу, було відремонтовано 
будівлю навчального корпусу на вул. Рево-
люційній, 21, де 1 вересня 2015 року в за-
тишних, світлих, просторих аудиторіях роз-
почалися перші заняття. Якісно проведена 
вступна кампанія стала запорукою успіш-
ного набору студентів на 2015 – 2016 на-
вчальний рік: на різні форми навчання було 
зараховано близько 500 осіб. Разом з тим в 
інституті продовжують навчатися студенти 
старших курсів, які виїхали з окупованих 
територій. А навесні 2015 року відбулися 
урочисті вручення дипломів про здобуття 
вищої юридичної освіти випускникам магі-

стратури; слухачам заочної та дистанційної 
форми навчання працівникам ОВС; студен-
там заочної форми навчання.
Керівництвом інституту та колективом 

навчального закладу здійснюються всі необ-
хідні заходи щодо створення повноцінних, 
комфортних умов для матеріально-тех-
нічного забезпечення освітньої діяльнос-
ті. Пріоритетне значення в цьому напрямі 
приділяється створенню бібліотеки, адже 
всі розуміють, що хто навчається без кни-
ги, той черпає воду решетом. Оскільки на-
явною залишилась лише електронна біблі-
отека, а весь фактичний бібліотечний фонд 
було втрачено, його довелося створювати «з 
нуля», і нині завдяки підтримці керівництва 
та колег з вишів України, міжнародних уста-
нов та благодійних організацій він налічує 
майже 20 тисяч примірників.
До поповнення бібліотечних фондів до-

лучилися небайдужі навчальні заклади та 
колишні випускники інституту – Ткаченко 
Володимир, нині ректор Нікопольського 
економічного університету; Петров Євген 
Вікторович, нині професор кафедри юри-
дичного інституту Національної авіаційного 
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університету доктор юридичних наук, про-
фесор; Ісмайлов Карен, нині завідувач кафе-
дри в Одеському державному університеті 
внутрішніх справ; Коллер Юрій, нині стар-
ший науковий співробітник Державного на-
уково-дослідного інституту МВС України; 
Фадєєв Олександр, нині помічник почесно-
го консула Республіки Албанія у м. Харкові 
та ін. Про це особливо приємно згадувати, 
адже престиж і славу навчальному закладу 
здобувають саме його випускники.
Серед професорсько-викладацького 

складу Донецького юридичного інституту 
є також багато тих, хто в ньому навчався 
і пов’язав все своє життя з Alma-mater. Це 
проректор інституту підполковник поліції 
Мозуляка Олексій Олесандрович, началь-
ник навчально-методичного відділу Лоц Ла-
риса Борисівна та ін. У далекому 1996 році 
курсантами вишу були Коміссаров Микола 
Леонідович та Коміссарова Наталя Олек-
сандрівна, які в його стінах зустріли своє ко-
хання і створили дружню сім’ю, ділячи на-
впіл радощі і смутки, успіхи і випробування. 

Нині вони – доценти кафедри кримінально-
правових дисциплін та судових експертиз. 
Керівництво інституту докладає макси-

мальних зусиль для розвитку наукової робо-
ти у виші: у 2015 році наші колеги Одерій 
Олексій Володимирович та Зозуля Євген 
Вікторович захистили дисертації на здобут-
тя наукового ступеня доктора юридичних 
наук. 
Всі умови створюються і для творчого 

зростання молодих науковців. У 2012 році 
до аспірантури інституту вступила Давидо-
ва Дар’я Вікторівна, у 2015 – захистила дис-
ертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук і наразі обій 
має посаду Вченого секретаря секретаріату 
Вченої Ради інституту. А начальника відділу 
організації наукової роботи Назимка Єгора 
Сергійовича, який також є випускником ін-
ституту, у 2015 році було визнано одним з 
кращих авторів загальнонаціональної пра-
вової газети «Юридичний вісник України».
Незважаючи на складні умови, інститут 

активно продовжує підготовку ад’юнктів. А 



198Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2016

Â³òàííÿ

цьогоріч в аспірантурі вишу відкрито третю 
наукову спеціальність 12.00.01 – Теорія та іс-
торія держави та права; історія політичних та 
правових учень. Визначною подією вперше 
стало відкриття спеціалізованої вченої ради 
К 11.737.01 зі спеціальності «Кримінальний 
процес та криміналістика; судова експерти-
за; оперативно-розшукова діяльність».
Інститут активно бере участь у загально-

державному процесі реформування право-
охоронних органів. Для підготовки майбут-
ніх офіцерів нової Патрульної поліції як ін-
структори, зокрема із тактичної підготовки 
постійно залучаються доцент кафедри Івлєв 
Олександр Михайлович та старший інспек-
тор Сасік Артур Сергійович. 
На освітньо-науковій ниві держави наш 

виш прославляють багато успішних випус-
кників. Зокрема, кандидат юридичних наук 
Тетерятник Ганна Костянтинівна, яка є ав-
тором Гімну інституту, а сьогодні – завідувач 
кафедри Одеського державного університе-
ту внутрішніх справ, а лауреат премії Кабі-
нету Міністрів України доктор юридичних 
наук, професор Собакарь Андрій Олексійо-

вич – професор кафедри тактико-спеціаль-
ної підготовки Дніпропетровського держав-
ного університету внутрішніх справ.
Донецький юридичний інститут МВС 

України готує майбутніх правоохоронців 
і правознавців, тому з особливою відпові-
дальністю під час навчання ставиться пи-
тання щодо виконання завдання державної 
ваги – формування здорової нації. Відділ 
організації служби систематично влашто-
вує футбольні турніри, змагання з гри в на-
стольний теніс тощо. А команда гирьовиків 
традиційно привозить нові перемоги зі зма-
гань різного рівня.
Працівники ДЮІ разом зі своїми сім’ями 

та студенти не забувають і про змістовне 
культурне дозвілля: відвідують Криворізь-
кі театри, музеї, виставки. Пізнаючи місто, 
його традиції, вони долучаються до громади 
Кривого Рогу, яка в ці складні часи гостинно 
прийняла наш виш-переселенець.
Отже, сьогодні колектив Донецького 

юридичного інституту творить свою новіт-
ню історію у славному Криворіжжі та бере-
же пам’ять про гідне минуле.
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