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ÂÈÁÎÐ×ÈÉ ÏÐÎÖÅÑ 
Â ÏÎË²ÒÈ×ÍÎÌÓ ÆÈÒÒ² ÄÅÐÆÀÂÈ

В статье рассматривается роль и ме-
сто избирательного процесса в политической 
жизни государства, анализируется соотноше-
ние избирательного процесса и политических 
процессов, имеющих место в общественной 
жизни, обеспечивается взаимосвязь избира-
тельной системы и политической системы 
стран, предлагаются меры по усовершен-
ствованию правового регулирования избира-
тельного процесса в Украине.

Ключові слова: виборчий процес, політичні пар-
тії, демократія, держава, влада, інститути, ви-
борці, громадяни.

 ²ËÜÍÈÖÜÊÈÉ Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, Ãîëîâà 
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жави, виборів як одного із найважливіших 
етапів демократичного політичного проце-
су. 

Наукова розробленість проблеми
Оскільки виборчий процес санкціоно-

ваний державою через нормативні акти, 
він, беззаперечно, є юридичним. Юридич-
ні аспекти та підходи до управління вибор-
чим процесом напрацьовано фахівцями 
з конституційного права, зокрема, таки-
ми як Я.Давидович, А. Колодій, М. Мель-
ник, В.Погорілко, С. Рябов, М.Ставнійчук, 
Є. Радченко, О.Тодика, В.Шаповал, О. Яр-
миш та інші вчені. Загальновідомо, що 
юридичний процес, як загальне поняття, 
має юридичне вираження державно-влад-
ної діяльності, поетапність здійснення з 
чітко визначеними процесуальними діями, 
спрямованість на досягнення певного пра-
вового ефекту, наявність соціально-право-
вого регулювання, що досягається за допо-
могою особливих соціально-правових форм 
тощо [2, с. 48]. Як будь-якому юридичному 
процесу, вказані ознаки притаманні і ви-
борчому процесу. Разом з тим останній ви-
ступає самостійною юридичною формою 
відповідного комплексу державно-право-
вих відносин, що обслуговують підготовку 
і проведення виборів та має свої особливі 
ознаки. Однією із основних диференціацій 
юридичного процесу є розподіл його на 
види залежно від галузевих проявів (ци-
вільний, конституційний, адміністратив-
ний тощо), що досліджувалось в працях 

Постановка проблеми
Воля народу, виявлена на виборах, має 

бути змістом влади і політичних відносин. 
Вибори дають змогу народу виступати ре-
альним джерелом влади, а громадянському 
суспільству – контролювати державу. Вони 
сприяють узгодженню інтересів різних со-
ціальних груп та політичних сил, без яких 
неможливий консенсус інтересів управлін-
ня в демократичній державі. Вітчизняний 
досвід проведення виборчих кампаній, на 
жаль, свідчить, що вибори можуть стати 
одним із чинників поляризації суспільства, 
елементом гальмування демократично-
го розвитку, індикатором полярності ін-
тересів влади і народу. Тому актуальною 
проблемою як для юридичної науки, так і 
практики державотворення є дослідження 
взаємозв’язку і взаємообумовленості ви-
борчої системи і політичної системи дер-
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таких вчених, як С. Мазур, О. Конончук, 
Б. Райковський, О. Мазур.

Виклад основного матеріалу
Виборчий процес регулюється перш 

за все конституційними нормами, що вста-
новлюють процесуальні форми здійснення 
народовладдя, закріплюють певний поря-
док діяльності уповноважених суб’єктів, 
наділяють державно-владні відносини 
загальнообов’язковим характером, ство-
рюють юридичні підстави для дотримання 
прав і інтересів учасників правозастосовної 
діяльності, передбачають порядок реалі-
зації громадянами конституційних прав і 
обов’язків. Як бачимо, юридичний процес 
в конституційному праві дозволяє акценту-
вати увагу на механізмі дії норм, що регу-
люють виборчий процес, який, у свою чер-
гу, виступає як самостійна юридична фор-
ма відповідного комплексу державно-влад-
них відносин, що обслуговують підготовку 
і проведення виборів. Тому В. Погорілко 
та В. Чижевський відзначають, що вибор-
чий процес розглядається як технологічна 
інфраструктура і форма реалізації консти-
туційних принципів реалізації виборів та 
забезпечення виборчих прав в межах пе-
редбаченого законом комплексу виборчих 
дій та процедур, що забезпечують реаліза-
цію політичного права громадян обирати і 
бути обраними до органів державної влади 
та місцевого самоврядування [2, с. 48]. На 
законодавчому рівні поняття «виборчий 
процес» визначено як здійснення визначе-
ними суб’єктами виборчих процедур [3, ст. 
11]. 
У конституційному праві досліджується 

співвідношення понять «виборчий процес» 
і «виборча процедура». Деякі дослідники 
вказують на протиставлення вище назва-
них понять, оскільки виборчі процедури 
безпосередньо встановлюють порядок ор-
ганізації і проведення виборів, а виборчий 
процес його лише гарантує і забезпечує. 
Інші погляди вчених зводяться до того, 
що процедура і процес пов’язані із підго-
товкою і проведенням виборів є різними за 
функціями, паралельно існуючими понят-
тями, але такими, що не виключають одне 
одного. Третя позиція зводиться до того, 

що виборчий процес є більш ширшим по-
няттям та включає в себе в тому числі ви-
борчі процедури. Виходячи з цього, і по-
няття «вибори» формулюється як спосіб 
формування органів державної влади і 
місцевого само врядування у відповідності 
з процедурами, чітко визначеними зако-
нодавством, при яких певна група людей 
висуває із свого середовища осіб для ви-
конання ними державних або громадських 
функцій [1, с. 143].
Вибори з позицій науки державного 

управління визначають як наймасовішу 
форму участі громадян в управлінні дер-
жавою або окремою адміністративно-пра-
вовою одиницею, що передбачає наділен-
ня владними функціями особи або групи 
повноважних представників та визнання 
за ними відповідної авторитетності і за-
кріплення відповідальності. А виборчий 
процес розглядається як політико-право-
вий та управлінський процес [4]. Оскіль-
ки шляхом організації та проведення ви-
борчого процесу відбувається формування 
органів публічної влади, варто звернути 
увагу на те, що виборчий процес – це не 
лише адміністративний технологічний 
процес, а й публічний, конкурентний про-
цес, у межах якого реалізовується політич-
на правосуб’єктність громадян-виборців і 
шляхом їх волевиявлення відтворюється і 
легітимізується діяльність представниць-
ких інститутів влади та управління [5, 
с.37].
Як бачимо, проблема вироблення про-

зорого виборчого механізму є актуальною 
для юриспруденції, політології, науки дер-
жавного управління. Для України вибор-
чий процес видається особливо важливим 
виходячи із її мультикультурності, бага-
тонаціональності, поліконфесійності, по-
літичної суб’єктивності тощо. Аналіз чин-
ного виборчого законодавства свідчить, 
що принцип паритетності формально при-
сутній, бо дискримінаційних норм воно не 
містить, разом з тим фактично він не діє у 
повній мірі. Мова йде про норми, що пе-
редбачають врахування специфіки гендер-
них, національних, релігійних чинників, 
врахування партійного представництва, 
опозиційних пропозицій тощо. 
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За своєю суттю принцип паритетної де-
мократії включає в себе низку таких важ-
ливих складових: паритетність при форму-
ванні чи удосконаленні форми держави, в 
процесі інституціоналізації громадянсько-
го суспільства, виробленні механізму вза-
ємодії різних його суб’єктів, їх взаємовід-
носин із державою. 
Утвердження принципу паритетної 

демократії має важливе значення і для 
виборчого процесу, визначає його спе-
цифіку в ідеологічних, нормативних та 
технологічних аспектах. Принцип па-
ритетності виступає вагомим фактором 
змін, визначає специфіку формування 
електоральних сил, вливає на трансфор-
мацію електорального простору. Рівні 
можливості представництва інтересів 
мають сприяти пошуку компромісного 
варіанту в ході розробки стратегій і про-
грам розвитку держави і суспільства, зни-
жуватимуть рівень напруги і конфлікти, 
позитивно впливатимуть на формування 
відчуття спільного інтересу тощо. Вибо-
ри, за таких умов, виступатимуть формою 
прояву суверенітету усього народу і прав 
кожного громадянина щодо формування 
представницьких органів влади, поши-
рюючи паритет на всі складові суспіль-
ства та його взаємини з державою. 
Виборчий процес в багато чому зале-

жить від активності еліти та спроможності 
громадянського суспільства впливати на 
її формування і функціонування. Загаль-
новідомо, що контроль політичної еліти 
над виборчим процесом може здійсню-
ватися таким чином: намагання регулю-
вання складу суб’єктів виборчого процесу 
для зменшення ваги тих соціальних груп 
або ідей, які вважаються небажаними, ви-
користання різних варіантів виборчої ін-
женерії, ізолювання процесу формування 
політики від впливу громадської думки че-
рез регулювання зв’язків між рішеннями, 
пов’язаними з виборами, і складом та орга-
нізацією роботи урядових структур тощо. 
Вказані процедури дають можливість елі-
ті спрямовувати і контролювати можливі 
наслідки участі громадян у політичному 
житті. Хоча не можна беззастережно ствер-
джувати, що вказані дії обов’язково приво-

дять до обмеження можливостей громадян 
впливати на політичні кола країни.
Важливе значення має якісний відбір 

еліти, рівень її відповідальності, компе-
тентність, професіоналізм тощо. Разом з 
тим досить часто суспільство стає свідком, 
а інколи й учасником, гострої боротьби за 
збереження елітарного статусу з викорис-
танням адміністративних, економічних, 
політичних та інших важелів впливу. 
У цьому контексті не менш важливою є 

проблема лідерства. Тим більше, що біль-
шість політичних партій в Україні існують 
як політичні партії лідерського типу. Імідж 
лідера обумовлює рейтинг політичної 
сили, її спроможність подолати прохідний 
бар’єр, формувати коаліцію тощо. Як свід-
чить практика, під час обрання депутатів 
за мажоритарною системою часто створе-
ний засобами політтехнологій образ май-
бутнього депутата не відповідає дійсності, 
що в подальшому призводить до розчару-
вань виборців і до небажання частини на-
селення брати участь у наступному вибор-
чому процесі. Тобто надмірна персоніфіка-
ція виборів часто має негативний вплив на 
розвиток демократії. 
Вагоме значення для виборчого проце-

су має консолідація демократії, тобто демо-
кратичний режим має зміцнитись настіль-
ки, що давало б йому змогу активно про-
тистояти можливим викликам і кризовим 
явищам. Нині в Україні функціонують по-
літичні демократичні інститути, діє демо-
кратична Конституція, регулярно прово-
дяться вибори, конституційно закріплений 
поділ влади, права та свободи громадян, 
розвивається громадянське суспільство. 
Разом з тим спостерігається дисбаланс у 
взаємодії органів влади, політичних сил, 
відчувається соціальна напруга. За таких 
умов і необхідна консолідація демокра-
тичного режиму, за якої політичні зміни 
мають відбуватися в межах встановлених 
демократичних процедур, внутрішні кон-
флікти вирішуватися лише відповідно до 
встановлених правових норм, порушення 
яких є неефективним для всіх учасників 
політичного процесу. 
Розвиток консолідованої демократії 

неможливий без якісної трансформації 
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інституту виборів. Демократичний про-
цес розпочинається з проведення віль-
них виборів та закріплюється гарантіями 
демократичних прав і свобод. Не менш 
важливе значення має співвідношення 
між наявністю процедури регулярних ви-
борів та повнотою дотримання прав гро-
мадян у виборчому процесі. Має відбува-
тися правовий процес зміни політичної та 
владної еліт, які відповідають за розвиток 
демократії в Україні. Виходячи з цього, 
основним завданням розвитку інституту 
виборів в Україні в умовах консолідованої 
демократії є пошук оптимальної виборчої 
системи та забезпечення демократичного 
характеру виборів. Реалізація вказаних 
завдань в багато чому залежить від ви-
роблення та реального функціонування 
механізму реалізації демократичних за-
сад виборчого процесу. Разом з тим функ-
ціонування нинішньої виборчої системи 
характеризується й тим, що вона розви-
вається не скільки еволюційним, стільки 
реформістським шляхом, що не дозволяє 
у повній мірі довести її ефективність че-
рез постійні зміни. 
В межах розгляду проблеми формуван-

ня в Україні консолідованої демократії не 
менш актуальною залишається проблема 
сталості демократичної виборчої культу-
ри, що може одночасно розглядатися як 
складова політичної та правової культу-
ри. Носієм і творцем виборчої культури є 
громадянин, який впливає на формування 
інститутів і політики держави. Результати 
виборчих кампаній, безумовно, вплива-
ють на орієнтацію державної влади і роз-
становку політичних сил в країні. Вибір 
представницьких органів влади дозволяє 
громадянам здійснювати свій вплив як на 
кадровий склад, так і на політику публіч-
них органів влади. 
Виокремлюють провладну та опозицій-

ну виборчі культури. Провладна виборча 
культура є характерною для громадян, які 
у своїй політичній поведінці орієнтуються 
на державу, сприймають її дії без критики, 
орієнтуються на чинну владу. Опозиційна 
виборча культура виникає лише за демо-
кратичного політичного режиму [6]. Для 
демократичного суспільства оптимальним 

є існування обох типів культур, що пере-
бувають у діалектичній єдності і взаємодії.
Як для дослідників, так і практиків ви-

борчого процесу, важливе значення має 
вироблення і використання моделей ви-
борчих культур. Нині найбільш відомими 
моделями є: модель електоральної гео-
графії, модель виборчої культури зі змін-
ними преференціями, модель соціального 
діалогу, багатофакторна, маніпулятивна, 
мотиваційна,«голосу приналежності», «го-
лосу змін» тощо. Варто зупинитись на ана-
лізі деяких із них, тим більше, що вони до-
сить чітко простежуються в ході виборів в 
Україні.
Модель виборчої культури зі змінними 

преференціями, на думку дослідників, віді-
грала вирішальну роль на виборах Прези-
дента України 2004 та 2010 р. р.[6]. Суть 
моделі зводиться до того, що чим різнома-
нітнішою є інформація про політичні події 
та процеси, політиків, тим більша ймовір-
ність зміни політичних симпатій виборців. 
Особливий акцент у цій ситуації робиться 
на виборців, які ще не визначилися із влас-
ною позицією. Чим більшою інформацією 
вони володіють, тим ймовірніше вони мо-
жуть змінити свої політичні погляди. Як 
зазначає Ю. Шведа, якщо раніше такі ви-
борці характеризувалися як аполітичні і 
непроінформовані, то з часом вони стають 
незалежними і їх вибір ґрунтується на влас-
ному розумінні політичної та економічної 
доцільності. Виборець голосує за ту партію 
чи кандидата, програми яких відповідають 
його політичним та економічним інтер-
есам, тобто стає непостійним виборцем [7, 
с. 20-22].
Модель соціального діалогу передбачає 

застосування у виборчому процесі широкої 
дискусії, діалогу між партіями і учасника-
ми інших публічних заходів.
Протилежною моделі соціального діа-

логу є так звана маніпулятивна модель 
виборчої культури, суть якої зводиться до 
ініціювання і регулювання політичного 
мислення, визначення поведінки задано-
го типу, викривлення політичних оцінок, 
вибудовування стереотипів, міфів тощо. 
Виділяють інформаційне, нормативне та 
чуттєво-емоційне маніпулювання. Досвід 
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виборчих кампаній в Україні свідчить, що 
всі три типи маніпулювання досить актив-
но застосовуються політичними партіями, 
окремими політиками, а інколи й держав-
ними органами. 
Мотиваційна модель виборчої культу-

ри ґрунтується на структурі мотивів соці-
альних дій М. Вебера, що містить чотири 
види мотивів: традиції, ефекти, цілі і цін-
ності. В період політичної, економічної, 
соціальної стабільності поведінка виборця 
цілком передбачувана. В нестабільний пе-
ріод зростає вплив альтернативних ціннос-
тей, мотивів і ідеалів, наслідком чого є об-
рання виборцем цілком протилежних його 
попереднім уподобанням політичних сил 
чи лідерів. Така ситуація спостерігається в 
Україні як в ході парламентських так і пре-
зидентських виборів.
Модель «голосу думки» демонструє ви-

соку виборчу культуру електорату. Оскіль-
ки рішення виборця приймається на осно-
ві аналізу програмних документів низки 
кандидатів чи політичних партій. Вказана 
модель спрацьовує за наявності таких двох 
чинників:мас-медіа окреслюють проблем-
не коло політики, що сприяє прийняттю 
рішення, а висів рівень освіти, політичної 
культури дає можливість виборцю отри-
мати більше інформації, що стимулює 
його прийняти самостійне рішення. Саме 
ця модель є класичним прикладом раці-
ональної виборчої культури виборця, до 
якої має прагнути українська держава і 
суспільство. 
Розвиток сталої демократичної вибор-

чої культури пов’язаний та залежить від 
політичної активності громадян у виборчо-
му процесі. Діяльність політичних партій, 
інститутів громадянського суспільства має 
бути спрямована на підвищення рівня по-
літичної активності виборців. Абсентеїзм, 
або ухилення виборців від участі у виборах 
в Україні пояснюється аполітичністю гро-
мадян, виявленням недовіри до кандида-
тів і влади загалом, зневірою у можливос-
ті реальної участі в управлінні державою. 
Причинами цього, на думку багатьох до-
слідників, (і з ними важно не погодитись) 
є низький рівень політичної активності 
громадян, висловлення пасивного протес-

ту населення проти влади, недосконалого 
законодавства, прагнення бути над полі-
тикою, як місцем зіткнення інтересів окре-
мих політичних груп, політична корупція, 
несприйняття інститутів влади чи окремих 
реформ тощо[8, с. 75]. 
Абсентеїзм за певних обставин може 

мати негативні політичні та юридичні на-
слідки. При низьких показниках явки на 
виборах деформується сам процес форму-
вання державних інститутів, їх легітим-
ність і врешті ставиться під сумнів сам кон-
ституційний принцип народовладдя. Від 
абсентеїзму програє перш за все виборець, 
який своєю пасивною поведінкою не бажає 
впливати на політичні процеси в країні, 
брати на себе певну відповідальність за ті 
процеси, що відбуваються в країні, не усві-
домлює або не хоче усвідомлювати своєї 
ролі і місця у здійсненні народовладдя. Ра-
зом з тим громадяни не у повній мірі усві-
домлюють розуміння того, що якщо вони 
свідомо відсторонюються від участі у вибо-
рах, наскільки вони мають реальне право в 
майбутньому висловлювати незадоволення 
тим курсом, на який вони навіть не поба-
жали вплинути. Хоча таке зауваження має 
сенс у суспільстві, де волевиявлення грома-
дян має реальний вплив на політичні про-
цеси, що нині не може бути у повній мірі 
гарантоване в Україні.
Розвиток політичної активності грома-

дян може здійснюватись через подальший 
розвиток сучасного інформаційного сус-
пільства, розширення сфери індивідуаль-
ної свободи людини, вільного вибору нею 
варіантів самореалізації. Останнім часом 
у цьому напрямку спостерігається досить 
позитивна динаміка. Разом з тим нинішній 
рівень розвитку громадянського суспіль-
ства, інших демократичних інститутів не у 
повній мірі відповідають європейським де-
мократичним цінностям, що пояснюється 
суперечливістю та повільністю соціально-
економічних та політико-адміністратив-
них перетворень. Разом з тим, варто пого-
дитись із думкою Ф. Барановського, який 
відзначає, що неможливо досягти успіху 
у вказаних перетвореннях без належної 
уваги до комунікативного компонента по-
літичної системи[9, с. 12]. 
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Нині актуальною залишається пробле-
ма комунікації між владою та населенням в 
напрямку електронної демократії на функ-
ціонування електронного уряду. Демокра-
тія не вичерпується лише масовою участю 
у виборах і референдумах, а також означає 
згоду народу жити в умовах функціонуван-
ня влади, виконувати її рішення, тобто в 
умовах її легітимності. Демократичні зако-
ни й установи не будуть діяти, якщо гро-
мадянам не вистачає демократичної свідо-
мості і демократичного менталітету. 
Конкретними заходами в цьому на-

прямку, можуть бути проведення політич-
них реформ з метою створення обстановки 
відкритості, ефективності, конкуренції і 
використання інновацій, які доповнюва-
лися б заходами із забезпечення соціальної 
згоди; активне використання інформацій-
них технологій у сфері політики та дер-
жавного управлінні і сприяння наданню в 
режимі реального часу послуг, необхідних 
для підвищення рівня доступності органів 
влади для всіх громадян [9, с. 13]. 
Реалізація вказаних заходів пов’язана з 

досить серйозною проблемою, витоки якої 
сягають ще періоду перебудови – це про-
блема недовірливого ставлення населення 
до держави. Боротьба з тоталітаризмом 
призвела до спроби мінімізувати та обмеж-
ити вплив держави на суспільство. З часом 
у значної частини суспільства з об’єктивних 
причин почало формуватися нігілістичне 
сприйняття держави та її інститутів. Нині 
досить гостро стоїть проблема керівної 
ролі держави, державного управління, що 
ґрунтується на демократичних засадах. 
Адже свобода і демократія, забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів людини, 
розвиток ринкових відносин неможливі 
без участі держави, яка має не лише їх де-
кларувати, а й запроваджувати в життя. 
Маючи двадцятип`ятилітний досвід 

розбудови Української держави, не всі 
суб’єкти політичного процесу в Україні 
усвідомлюють те, що свобода не ототожню-
ється із вседозволеністю та протиправни-
ми діями, а демократія – це не лише пра-
во вільно висловлювати свої думки, але й 
нести відповідальністьза висловлене. Зо-
середжуючись на усвідомленні сутності 

демократії як розмаїтті форм народного 
волевиявлення, всіляко прагнучи до ре-
ального утвердження демократичних за-
сад суспільного життя, ми часто залишаємо 
поза увагою надзвичайно важливий аспект 
демократичної теорії та практики: демо-
кратія – це не просто форма організації 
політичної влади народу, це – певний стан 
еволюційної збалансованості суспільства 
та влади, традицій та новацій, людської 
свободи та соціальних зобов’язань. Без 
усвідомлення вказаних положень не варто 
сподіватись і на еволюційний демократич-
ний розвиток виборчої моделі в Україні.
Для подальшого розвитку демократії в 

Україні нині залишаються досить серйозні 
виклики. В обстановці політичного проти-
стояння, посилення розбіжностей як щодо 
цілей і орієнтирів змін, що відбуваються 
в суспільстві, так і способів досягнення 
цілей, зростає загроза використання си-
лових методів боротьби для відновлення 
соціальної та політичної рівноваги. Крім 
того, цілі та цінності, які мають консоліду-
вати суспільство, підпорядковуються ло-
гіці боротьби, а не пошуку компромісу чи 
узгодження. У різні періоди незалежності 
українська демократія ставала заручницею 
політичних інтриг або нездатності держа-
ви впоратися із соціально-економічними 
труднощами. На думку Н. Латигіної, це 
відбувається з причини формально-демо-
кратичного стану, у якому нині перебуває 
українське суспільство [10, с. 63]. Вже не 
одне десятиліття вітчизняні реформи про-
ходять під гаслами демократизації, лібера-
лізації, суверенізації тощо. Такі ж програм-
ні цілі проголошують політичні партії, гро-
мадські об’єднання, влада. Але для значної 
більшості населення вказані ідеї є скоріше 
ритуальними деклараціями, що не співвід-
носяться ні з реаліями сьогодення і є до-
сить примарними для майбутнього. Демо-
кратію в Україні політологи відносять до 
конфронтаційної моделі легітимізації по-
літичної влади [11, с. 8]. Це підвищує ймо-
вірність повільної еволюції демократії, але 
без задоволення сподівань своїх громадян і 
без установлення прийнятого і передбачу-
ваного кодексу для політичного змагання і 
співробітництва [12, с. 187], що і спостері-
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гається сьогодні. Нинішня політична ситу-
ація в державі, збурене станом матеріаль-
ної несвободи суспільства, нераціональні 
дії політичних інституцій та деструктивні 
намагання певних політичних сил ви-
йти за межі правового поля, переконливо 
свідчать про перевагу розуміння в україн-
ському суспільстві демократії як здійснен-
ня революційно-руйнівної свободи. Хоча 
загальновідомо, що полем дії революцій-
ної демократії є політика, а еволюційної – 
право. Українське суспільство продовжує 
жити демократичним вибором, а не демо-
кратією, як способом життя чи мислення. 
Тому й серед основних проблем станов-
лення української демократії залишаються 
актуальними: зміцнення її конституційних 
засад, створення гарантій еволюційного 
розвитку, які б виключали можливість со-
ціальних потрясінь; забезпечення сталого 
розвитку ринкової економіки із чіткими 
соціальними ознаками, обрання адекват-
ної до суспільно-політичних і економічних 
реалій моделі демократичних перетворень 
тощо. Демократія як спосіб життя кожної 
особи і держави в цілому, формується про-
тягом досить тривалого часу, а відсутність 
в українському суспільстві реальних по-
зитивних змін породжує соціальну напру-
гу, нетерпіння, нігілістичне сприйняття 
основних її засад, що може призвести до 
посилення недемократичних тенденцій у 
суспільстві, породжувати кризові явища та 
інші негаразди. 

Висновки
Еволюція демократії і досягнення по-

зитивних змін можливі за неухильного до-
тримання принципу розподілу влади за 
умов законодавчого забезпечення процесу 
узгодження дій виконавчої і законодавчої 
влад, здійснення ними своїх конституцій-
них компетенцій, оскільки демократичне 
владарювання можливе за наявності права 
і правових законів. У позаправових вимірах 
демократія поступово буде набирати рис 
охлократії, якій притаманні хаос, анархія, 
сваволя. Прогнозуючи подальший процес 
розвитку демократії, варто усвідомлювати 
той факт, що не існує певної моделі демо-
кратії, яка буде працювати у будь-якому 

суспільстві, існують лише загальні принци-
пи її функціонування, на основі яких вона 
може бути вироблена. Українська демо-
кратія нині переживає труднощі пов’язані 
з тим, що державі і суспільству нав’язують 
уже готову модель зрілої демократії, яка не 
може запрацювати у вітчизняних реаліях. 
Варто виробляти власну модель, врахову-
ючи історичний досвід, національну полі-
тичну культуру тощо. 
Безумовно, що у вказана модель буде 

базуватися на демократичних виборчих 
процедурах. Все це у сукупності стимулю-
ватиме участь громадян у виборах, поси-
люватиме політичний інтерес, опосеред-
ковано впливатиме на настанови громадян 
стосовно процесів і перспектив суспільно-
го розвитку, що надзвичайно важливо для 
побудови демократичної, правової, соці-
альної держави і розвиненої моделі грома-
дянського суспільства.
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SUMMARY 
The article deals with the role and place of the 

election process in the political life of the State, 
analyzes the relationship of the electoral process and 
political processes, is provided by the relationship of 
the electoral system and political system of state, it 
proposes measures to improve the legal regulation 
of the electoral process in Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
В статті розглядається роль і місце ви-

борчого процесу у політичному житті держави, 
аналізується співвідношення виборчого процесу і 
політичних процесів, що відбуваються в суспіль-
стві, простежується взаємозв`язок виборчої 
системи і політичної системи, пропонуються 
заходи з удосконалення правового регулювання 
виборчого процесу в Україні.
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В статье проанализировано особенности 
стадий юридической ответственности, дана 
характеристика юридической ответствен-
ности, как динамической категории в теории 
права. Рассмотрено институт юридической 
отвественности как общей категории, что 
позволяет сформулировать теоретический 
подход касающийся сущности и терминоло-
гии юридической отвественности.
Конституційна відповідальність, юридична 

відповідальність, правовідносини, правопорушник, 
проступок, правозастосовчий акт.

 ÒÅÐÅÌÖÎÂÀ Í³íà Âîëîäèìèð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè òåîð³¿ ïðàâà òà äåðæàâè þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà 

ÓÄÊ:340 ISSN 0132-1625

Постановка проблеми
Актуальним напрямком у теоретико-

правовій науці є дослідження проблеми 
стадій юридичної відповідальності. Сут-
ність даного дослідження полягає в тому, 
що юридична відповідальність є динаміч-
ною категорією, яка за своєю сутністю про-
ходить декілька етапів, що характеризу-
ються різноманітним правовим статусом 
особи.
Юридична відповідальність – це засто-

сування заходів державного примусу до 
правопорушника для відновлення встанов-
леного в державі правопорядку та з метою 
покарання особи, яка вчинила певне пра-
вопорушення. [11]

Аналіз останніх досліджень
Значний внесок у розробку цієї про-

блематики зробили науковці, С.С. Алексє-
єв, М.Л. Бєлкін, Ю.Ю. Білас, М.Д. Гнатюк, 
В.В. Головченко, Г.С. Дьомкіна, В.С. Ко-

вальський, В.В. Копєйчиков, В.О. Котюк, 
В.В. Лазарєв, М.Н. Марченко, Л.А. Мо-
розова, П.О. Недбайло, Н.М. Оніщенко, 
П.М. Рабінович, Ю.С. Решетов, С.С. Слив-
ка та ін. На сьогодні залишається чисельна 
кількість питань щодо особливості стадій 
юридичної відповідальності як динамічної 
категорії в теорії права, а також значення 
юридичної відповідальності, що має важ-
ливе теоретичне та практичне значення, 
залишаються невирішеними й недостатньо 
вивченим в теорії права та юридичній на-
уці.

Мета статті
Досягнення мети особливостей стадій 

юридичної відповідальності як динаміч-
ної категорії в теорії права здійснюється з 
того моменту, коли цілі та функції різно-
манітних видів юридичної відповідальності 
зумовлюють відмінності в правовому ре-
гулюванні, встановлені нормами права. В 
даному випадку йдеться про те, що термін 
юридична відповідальність визначено нор-
мою права для певної ситуації. 

Основні результати дослідження
Науковці юридичної науки зупиняють-

ся на різних міркуваннях щодо підходу 
визначення – скільки саме має нарахову-
ватись стадій юридичної відповідальності. 
Вчений М.Д. Шиндяпіна в своїх працях 
виділяє три стадії юридичної відповідаль-
ності: перша стадія це виникнення відпо-
відальності; друга стадія полягає у конкре-
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тизації юридичної відповідальності; третя 
стадія полягає у безпосередній реалізації 
юридичної відповідальності. [15, c. 44-48.]
Професор О.Ф. Скакун пропонує ви-

ділити чотири стадії юридичної відпові-
дальності: стадія загального стану (попе-
реджувальна відповідальність); стадія при-
тягнення до відповідальності (суб‘єктивна 
сторона); стадія встановлення юридичної 
відповідальності (об‘єктивна сторона); ста-
дія настання юридичної відповідальності. 
[10, c.48]
В юридичній науці існують різні підхо-

ди щодо класифікації видів юридичної від-
повідальності. Юридична відповідальність 
є міжгалузевою категорією права й харак-
терна для всіх галузей права. В теорії права 
завжди виникає питання про необхідність 
визначення та розгляду інституту юридич-
ної відповідальності як загальної категорії, 
це, в свою чергу, дозволить виділити сут-
ність загальних закономірностей і сформу-
вати єдиний підхід до визначення терміно-
логії юридичної відповідальності.
Аналізуючи коло питань, що підлягають 

визначенню виключно законами України 
можна відповідним чином віднести до видів 
юридичної відповідальності та визначення 
критеріїв поділу юридичної відповідаль-
ності на види. Наприклад, ряд статей Кон-
ституції України присвячено регламентації 
питань юридичної відповідальності осіб 
(статті 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 92 тощо). 
оскільки юридична відповідальність особи 
має індивідуальний характер, то її відпо-
відне встановлення тісно пов‘язане з про-
блемою дотримання прав людини. Тому 
засади цивільно-правової відповідальності, 
відповідальності за вчинення злочинів, ад-
міністративних або дисциплінарних право-
порушень, як зазначено в пункті 22 ч.1 Ст. 
92 Конституції України повинні визначати-
ся виключно законами. У ч. 3 Ст.92 зазна-
чається, що амністія оголошується законом 
України. [1, ч. 3 ст.92] 
Проте, КСУ своїм рішенням за №7-

рп/2001 від 30 травня 2001 р. (справа про 
відповідальність юридичних осіб) встано-
вив, що за своїм змістом п. 22 ч. 1 ст. 92 
Конституції спрямований не на встанов-
лення переліку видів юридичної відпові-

дальності, а визначає виключну компетен-
цію Верховної Ради України – за формою 
закону встановлювати загальні засади ци-
вільно-правової, кримінальної, адміністра-
тивної та дисциплінарної відповідальнос-
ті. [2] 
На думку автора, перелік видів юридич-

ної відповідальності може бути більш чи-
сельним або більш розгорнутим за змістом.
Слід погодитись із думкою вченого Ві-

трука М.В., що в залежності від призна-
чення міри покарання всі види юридичної 
відповідальності поділяють на два види 
юридичної відповідальності: відновлю-
вально-компенсаційну (захисну) та караль-
но-штрафну. При чому як каральна, так і 
правовідновна відповідальність спрямовані 
на відновлення. Проте метою першої є від-
новлення соціальної справедливості; метою 
другої – відновлення конкретних майнових 
чи немайнових прав особи. В основі поді-
лу юридичної відповідальності на зазначені 
види крім цільового, функціонального при-
значення слід віднести також мотиви щодо 
їх виникнення та особливості здійснення. 
[7] 
Види юридичної відповідальності за 

своєю природою мають і відмінності, що 
відображаються у вигляді правопорушен-
ня, за що настає відповідальність, а також у 
вигляді негативного впливу як реакції сус-
пільства на правопорушення (покарання). 
Основною динамічною категорією юри-

дичної відповідальності вважається – кон-
ституційна відповідальність, що визначено 
конституційними нормами, її призначення 
полягає в забезпеченні виконання припи-
сів Основного Закону та притягненні ви-
нної особи до юридичної відповідальності. 
Наприклад, відмова в реєстрації кандидата 
в Президенти України при несвоєчасному 
поданні до ЦВК України, передбачених за-
коном належних документів; визнання ви-
борів недійсними; дострокове припинення 
повноважень народного депутата України; 
імпічмент Президенту України, тощо. 
На сьогодні залишаються проблеми у 

вирішенні питань щодо природи міжна-
родно-правової відповідальності, що настає 
за порушення міжнародних договорів дер-
жавою – учасником.
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Нормативною підставою міжнарод-
ної відповідальності є міжнародно-пра-
вові акти, що встановлюють міжнародні 
зобов‘язання, порушення яких може бути 
кваліфіковане як міжнародне правопору-
шення. На думку вчених до такої групи 
можна віднести: міжнародний договір; 
міжнародний звичай; рішення міжнарод-
них судів; рішення міжнародних (міжуря-
дових) організацій, що за статутом цих ор-
ганізацій обов‘язкові для держав-членів; 
односторонні міжнародно-правові акти 
держав. [12]

Висновок
У соціально розвиненому суспільстві – 

держава зобов’язана дбати про своїх грома-
дян. Завчасно інформувати громадян, все 
населення про прийняття нормативних 
рішення офіційними засобами масової ін-
формації; надавати кваліфіковану правову 
допомогу, тощо. 
Автор, дослідивши актуальне питання 

щодо особливостей стадій юридичної від-
повідальності як динамічної категорії в 
теорії права, пропонує шляхи подолання 
проблеми в межах правового прогресу в 
умовах розбудови правової держави.
З акцентовано увагу, що в теорії права 

досліджуються проблемні питання щодо 
регулювання відносин із формування ор-
ганів держави та здійснення державної 
влади; загальні засади державного та сус-
пільного устрою; за Конституцією України 
передбачено відповідальність вищих дер-
жавних органів та посадових осіб. 
По-перше: слід зазначити, що види 

юридичної відповідальності в теорії юри-
дичної науки не є вичерпними. У зв’язку 
з цим, актуалізуються питання щодо виді-
лення нових видів юридичної відповідаль-
ності.
По-друге: актуальним залишається для 

вирішення питання щодо співвідношення 
юридичної відповідальності поділяючи її 
на: конституційно-правову відповідаль-
ність; моральну відповідальність; політич-
ну відповідальність. 
По-трете: без глибокого знання права 

неможливо дати позитивної оцінки право-
вому явищу; формування моральної норми 

та введення її у закон; зорієнтованості осо-
бистості щодо розуміння права для усві-
домлення наслідків, що можуть настати 
при вчиненні правопорушення.
По-четверте: між населенням країни, 

громадянами, особою і державою має вста-
новлюватись прямий зв‘язок для надання 
вчасно правової інформації, що має запо-
бігти скоєнню особою правопорушення, а 
разом із тим і настання юридичної відпо-
відальності.
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Annotation

The author of the article is N. Teremtsova.
The essence of this research is that the 

legal liability is a dynamic category. Legal 
liability – is the application of state coercion 
to set the offender to restore the state of law 
and to punish the perpetrator of a particular 
offense.

Nowadays numerical remains of questions 
about the specifi cs of stages of legal liability 
as a dynamic category in the theory of law 
and the importance of legal liability, which 
has important theoretical and practical 
signifi cance are understudied in legal science.

Achieving features stages of legal liability 
as a dynamic category in the theory of law is 
carried out when the objectives and functions 
of the various types of legal liability cause 
differences in the legal regulation established 
by law.
Еgal liability is a category of inter law 

and common to all branches of law. In legal 
theory there is always the need defi nition 
and consideration institute legal liability as a 
general category, which, in turn, will highlight 
the nature of general laws and form a single 
approach to determine the terms of legal 
liability.

Depending on the purpose of capital 
punishment all kinds of legal liability is divided 
into two kinds of legal liability, renewable-
compensatory (protective) and punitive 
penalty. 

Nowadays there are problems in deciding 
the nature of international legal responsibility 
following the violation of international treaties 
state – member.

In socially developed society – the state 
must take care of its citizens. Іnform the 
population in advance, the entire population 
of the regulative decision offi cial media; 
providing qualifi ed legal assistance, and so on.

Author examining topical issues of legal 
liability stages features a dynamic category 
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in legal theory, suggests ways to overcome 
problems within the legal progress in terms of 
the development of law.

First of all, It is worth noting that the types 
of legal liability theory in legal science is not 
exhaustive. In this regard, actualized the issue 
of allocation of new types of legal liability.

Secondly, is important to address the 
issue of legal liability ratio dividing it into: 
constitutional and legal responsibilities; moral 
responsibility; political responsibility.

Thirdly, without deep knowledge of the 
law can not give a positive assessment of the 
phenomenon; formation of moral standards; 
orientation to understanding individual rights 
for understanding the consequences that may 
occur in the commission of the offense.

Fourthly, among the country‘s population, 
citizens, and the state party has established 

SUMMARY 
The article analyzes the peculiarities legal 

liability stages, the characteristic of legal liability 
as a dynamic category in the theory of law. 
Considered institute legal liability as a general 
category that allows us to formulate a theoretical 
approach concerning the nature and terms of 
legal liability.

АНОТАЦІЯ 
У статтті проаналізовано особливості 

стадій юридичної відповідальності, дана ха-
рактеристика юридичної відповідальності як 
динамічної категорії в теорії права. Розгляну-
то інститут юридичної відповідальності як 
загальної категорії, що дозволяє сформувати 
теоретичний підхід до сутності і термінології 
юридичної відповідальності.

a direct relationship to provide timely legal 
information to be averted in the commission 
of the offense, and with it the onset of legal 
liability.

Thus, legal liability is multifaceted catego-
ry, the essence of which can be defi ned as a 
variant (method) regulation by imposing pro-
hibitions means of strengthening the rule of 
law, means education of law-abiding citizens, 
the method of raising legal awareness and le-
gal culture, the principle of the rule of law, 
means of protection and restoration of dis-
turbed subjective rights.

Nature institute legal liability of a legal na-
ture and is applied to a perpetrator who has 
committed an offense, means of public law en-
forcement, provide for sanctions violations in 
a clearly defi ned procedural order. It is an in-
dependent legal institution, which is the basis 
of security relations.
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Ì²ÑÖÅ ÖÅÐÊÂÈ Â ÏÐÎÖÅÑ² ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ 
ÍÎÐÌÎÒÂÎÐÅÍÍß Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÌÓ ÑÎÞÇ²

Проведен анализ оснований распростра-
нения влияния католической церкви на 
процессы регулирования общественных от-
ношений в Европе. Сделан анализ глубины 
воздействия канонического права и церкви 
на систему норм права ЕС. Определены ос-
новные механизмы и направления влияния 
церкви на формирование условий принятия 
общеевропейских правовых норм.
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Актуальність теми
Загальновідомо, що канонічне право 

відділене від національного права в демо-
кратичних державах. Церква напряму по-
збавлена можливості впливати на процеси 
нормотворчості, однак регулюється загаль-
нодержавною системою правових норм. 
Натомість канонічне право має велику і 
виключну регулюючу роль для впорядку-
вання внутрішньо-церквоних процесів, від-
правлення таїнств та порядку функціону-
вання інститутів церкви. Не дивлячись на 
це церква і зокрема Папа виступають все 
більш активними суб’єктами суспільно-полі-
тичних процесів, намагаючись пропагувати 
і активно поширювати католицьке вчення 
на тлі євроінтеграційних процесів та осо-
бливо в умовах кризи ЄС. 
Разом з тим, церковні діячі, і зокрема 

Папи намагаються імплементувати в право-
ву систему релігійні християнські цінності 
впливаючи в такий спосіб на процес при-

йняття загальноєвропейських нормативно-
правових актів. Оцінити даний факт одно-
значно неможливо, оскільки церква пови-
нна бути відділена від світської держави і 
разом з тим, враховуючи тривалу історич-
ну традицію поширення впливу церкви на 
процеси розвитку європейських держав, її 
вклад в формування регуляторів суспільних 
процесів важко недооцінити. Але разом з 
тим слід враховувати і власні інтереси, які 
католицька церква намагається захищати 
активізувавши власну суспільно-політичну 
активність. 

Ступінь наукової розробки теми
Акцент на вплив церкви на процеси нор-

мотворчості в процесі формування загаль-
ноєвропейської системи права робився в 
своїх дослідженнях такими вченими як Ан-
тоненко Т. А., Бьорнс Т, Жосул Е.В., Х. Ка-
занова Х., Каценштейн П., Мальцев Г.В., 
Мудров С. А., Хехір Б. та ін.

Мета статті
Метою даної статті є виявлення ступеню 

впливу католицької церкви на процеси по-
літичного та нормотворчого забезпечення 
формування ЄС та механізмів такого впли-
ву.

Виклад матеріалу
Формування системи права має місце ви-

ключно в умовах держави, оскільки право 
є загальновизнаною системою нормативів, 
норм, принципів та засад суспільного буття 
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і суспільних відносин, яке легітимізується 
та забезпечується державою. Не існує жод-
ної правової системи яка б дотримувала-
ся добровільно, оскільки це утопія. Однак 
канонічне право, не дивлячись на систему 
наявних санкцій, все ж таки в більшій мірі 
акцентує увагу на дозвільній системі та віль-
ному виборі особи. Що правда це можливо 
в силу того, що канонічне право ґрунтуєть-
ся на релігійному вченні яке за своєю сут-
ністю є догматичним, а тому сприймаючи 
його особа вже пристає на певні правила 
поведінки, обираючи для себе встановлюва-
ні в релігії систему цінностей та поняття за-
гальноприйнятного і неприйнятного. Отже 
система права яка формується в церковному 
осередку виходить із норм релігії і фактично 
є їх уособленням та тлумаченням. 
В свою чергу процес формування пра-

вового поля держави віддзеркалює в собі 
культурні, історичні, соціально-еконо-
мічні, ментальні та інші особливості ста-
новлення самої держави. Більше того, 
правове поле демонструє її унікальність, 
самостійність, ступінь само ідентифікації 
нації, а також рівень морально-етичного 
сприйняття дійсності. Право розуміння і 
правова свідомість, які є вихідними кри-
теріями та параметрами ефективної право 
реалізації також свідчать про ступінь само-
усвідомлення нації та систему цінностей 
встановлений в суспільстві. Цю систему 
цінностей формувала не держава, вона 
їх лише легалізували та відсіювала, зали-
шаючи найбільш прийнятні з точки зору 
кожного конкретного історичного періо-
ду розвитку. Сам же процес формування 
відбувався під впливом соціуму, але безу-
мовною та спрямовуючою в цьому аспекті 
була роль церкви. 
Але говорячи про церкву як єдину ін-

ституцію, єдину організовану систему, ми 
розуміємо однак, що її розвиток відбувався 
під впливом різних соціально-економічних 
та історико-політичних факторів. Оскільки 
церква втілюється у своїх служителях, то 
цілком зрозуміло, що останні маючи різне 
походження та соціальне оточення по ін-
шому будуть сприймати та інтерпретувати 
церковне вчення, залишаючись формально 
вірними нормам канонічного права.

Крім того, саме правове становище церк-
ви та модель державно-церковних відносин 
суттєво відрізняється в різних країнах ЄС. 
Більше того, в різних країнах-членах ЄС до-
мінантними визнаються діаметрально про-
тилежні течії християнства: у Великій Бри-
танії – англіканство, у Данії – лютеранство, 
в Греції – православ’я. Не дивлячись на це, 
а можливо навіть і завдяки полярності релі-
гій, що превалюють в країнах Європи було 
досягнуто такого необхідного політичного 
та суспільного консенсусу в процесах євро-
інтеграції. Спільне бачення майбутнього, 
єдність у прагненні побудувати громадян-
ське суспільство, розвиток в межах єдиного 
цивілізаційного вектору – все це є похідни-
ми явищами від тієї регулюючої та спря-
мовуючи ролі церкви, яку вона відігравала 
протягом тривалого періоду європейської 
історії. 
Але якщо церква відігравала роль мо-

рально-етичного арбітра та провадила, то 
клір, інколи сприймав церкву в якості ін-
струменту задоволення власних політич-
них, економічних, соціальних амбіцій. При 
цьому інтерпретація норм канонічного 
права змінювалася, а оскільки тривалий час 
воно було несистемним, то така зміна була 
легка і інколи не помітна. Але протягом 
ХХ століття інтереси кліру, і зокрема Пап-
ства суттєво виправдовувалися становищем 
церкви, її занепадом. Це вимагало активної 
проповідницької діяльності від Папства та 
активної політичної та громадянської пози-
ції Папи.
В цьому контексті показовою є точка 

зору німецьких вчених Т. Бьорнса та П. Ка-
ценштейна, які зазначають, що на початко-
вих етапах інтеграції Римсько-католицька 
Церква грала провідну роль, визначаючи 
не лише політичні орієнтири майбутнього 
інтеграційного утворення але і суспільні іде-
али, ставлячи при цьому релігійні цінності 
вище світських [6]. В свою чергу італієць Х. 
Казанова вважає, що проект Європейського 
Союзу був християнсько-демократичним, 
і певним чином навіть санкціонованим Ва-
тиканом. Його реалізація починалася на тлі 
загального релігійного підйому в Європі 
після Другої світової війни і в геополітично-
му контексті Холодної війни [7, с. 90-91]. 
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Подібну позицію займає і представник 
німецької політологічної школи Б. Хехір, 
який акцентує увагу на тісному зв’язку Ка-
толицької церкви, і конкретно Ватикану з 
християнсько-демократичними партіями в 
Західній Європі. Сучасний Європейський 
Союз заснований на концепті так званого 
«Європейського Співтовариства», а само Єв-
ропейське Співтовариство знаходилося під 
впливом християнської демократії. У свою 
чергу, християнська демократія післявоєн-
ної Європи являє собою політичний рух, 
пов’язаний з католицькою соціальною дум-
кою, а відтак визначає пріоритет формуван-
ня нової європейської спільноти під впли-
вом релігійних цінностей проголошуваних 
Ватиканом [8, с. 112].
Фактично Ватикан з суто теократичного 

центру католицизму та асоційованого чле-
на при багатьох міжнародних організаціях 
намагається трансформуватися у цілком по-
вноправного суб’єкту міжнародних політич-
них відносин. Зокрема, його вплив на ідео-
логію християнсько-демократичних партій 
та рухів в країнах Центральної і Західної Єв-
ропи ознаменовується декларуванням цими 
партіями високих соціальних стандартів 
життя, високих моральних цінностей та су-
ворих етичних стандартів слідування яким 
стає обов’язковим для всіх членів такої по-
літичної сили. Намагаючись піднести та на-
дати нового імпульсу для розвитку дещо за-
недбаних ідеалів католицизму Ватикан все 
активніше виступає в якості мірила системи 
суспільних цінностей європейців, і в цьому 
аспекті активізація публічно-політичної ді-
яльності Папи Римського стає додатковим 
інструментом впливу на вектор загальноєв-
ропейської політики. 
Більш радикальну точку зору на вито-

ки процесів міждержавної європейської ін-
теграції має француз Л. Ріссо, який ствер-
джує, що християнсько-демократичні пар-
тії були ініціаторами процесу європейської 
інтеграції, переводячи політику Ватикану 
в більш світське русло, що давало можли-
вість розповсюджувати його вплив на біль-
ше коло суспільно-політичних процесів в 
Європі. При цьому Л. Ріссо підкреслює, 
що європейські християнсько-демократич-
ні партії післявоєнних років засновували 

свої політичні програми на тезі, що захід-
на цивілізація взаємозв’язана з християн-
ськими цінностями, потребує захисту від 
спокуси сучасного способу життя і в захис-
ті від комунізму – як ще більшої небезпе-
ки [10, с. 101-102].
Подібна теза має право на життя, але 

еволюція публічно-політичної думки та сус-
пільно-політичних формацій після Другої 
світової війни яскраво демонструє сильні 
сторони ліберальної демократії як найбільш 
оптимальної форми організації як суспіль-
них, так і економічних процесів. Іншими 
словами католицька церква через христи-
янсько-демократичні рухи була тим спря-
мовуючим елементом за допомогою якого 
західне суспільство дійшло до ідей лібера-
лізації усіх сфер життя. При цьому етичний 
аспект має важливе значення, оскільки під 
впливом саме системи цінностей вибудова-
ної в релігійному середовищі і відбувалися 
післявоєнні трансформації свідомості цілих 
націй. Церква наочно на прикладах війни 
та руйнації продемонструвала хибність ан-
тропоцентричної моделі філософії, тяжіючи 
до утилітаризму та раціоналізму в масшта-
бах всього суспільства. 
В свою чергу подібне ідеологічне забарв-

лення сприяло поширенню ідей міждержав-
ної інтеграції одразу в післявоєнний період, 
і хоча політичні партії тоді не стільки зале-
жали від ідеалів католицької церкви, скіль-
ки пропагували їх паралельно із Ватиканом. 
Тобто церква намагаючись поширити 

власний вплив та вкорінитися в суспільні 
процеси займає активну гуманістичну пози-
цію при цьому не стільки засуджуючи самі 
прояви, скажімо, нацизму, скільки засуджує 
ідеї насильства загалом, з будь-яких моти-
вів. Відтак, католицька церква намагається 
наново інтерпретувати постулати католиць-
кої релігії таким чином, щоб догмати віри 
були сприйняті не як моральні імперати-
ви, а як одна з диспозитивних альтернатив. 
Зрозуміло що на тлі післявоєнного світового 
порядку такі ідеї були сприйняті, а церква 
стала тим суспільним інститутом, що суттєво 
підтримував ініціативи з влаштування пово-
єнного світу на засадах рівності, загальності, 
тобто тих ідеалах, які були прийнятними в 
демократичному суспільстві, але які фактич-



21

ªðìàêîâà Ã.Ñ. - Ì³ñöå öåðêâè â ïðîöåñ³ ñó÷àñíîãî íîðìîòâîðåííÿ...

но виходили із канонічного права та Свято-
го Писання.
Саме тому, важливу роль в становленні 

ідеї єдиної Європи та розвитку інтеграцій-
них процесів відіграв і Папа Римський Пій 
XII, що займав Римський престол з 1939 по 
1958 рр. Після Другої світової війни він роз-
вивав тему можливого Європейського Со-
юзу намагаючись побудувати християнсько-
демократичну Європу. Базисом для каталі-
зації європейської міждержавної інтеграції в 
значній мірі є католицьке соціальне вчення, 
яке в той же час було засноване на принци-
пах демократії та в межах якого відбувався 
активний пошук можливих інституційних 
форм для союзу і співпраці, яка базується на 
християнських цінностях. Папа Римський 
Пій XII, підтримуючи створення Європей-
ського Співтовариства, бачив в цьому істо-
ричну місію християнської Європи [9]. 
Разом з тим, як зазначає, С.А. Мудров 

роль церкви в євроінтеграційних процесах 
і її активність викликана і іншими факто-
рами. Так, Маастрихтський договір істотно 
посилив політичну складову європейської 
інтеграції. В інтеграційні процеси стали 
залучатися недержавні об’єднання і пред-
ставники громадянського суспільства. Кар-
динальні зміни, ініційовані в 1992 році, не 
могли не відбитися на участі релігійних ін-
ститутів в створенні єдиної Європи. Зако-
номірним стало те, що європейська інтегра-
ція перетворилася на об’єкт пильної уваги 
з боку християнських церков. І вже в 1990-
ті роки почали відкриватися представни-
цтва церков при Європейському Союзі, по-
кликані не тільки відслідковувати розвиток 
подій в ЄС, але і впливати, в певній мірі, 
на рішення, що приймаються в Брюсселі. 
Проникнення політичних інституцій ЄС в 
релігійну сферу закономірно тягне за со-
бою взаємодію, а часом - зіткнення інтер-
есів церков та інших учасників інтеграцій-
них процесів. Взаємодія християнських 
церков і європейських установ створює, в 
свою чергу, коригуючий вплив на хід єв-
ропейської інтеграції, а також впливає на 
ставлення церков до Європейського Сою-
зу. Таким чином, церкви перетворюються 
в повноправних учасників інтеграційних 
процесів, а адекватний аналіз європейської 

інтеграції стає неможливим без урахування 
релігійних чинників [4].
Показовим в контексті впливу церкви і 

зокрема кліру, папства та вищого духовен-
ства на процес нормотворчості в ЄС є про-
цеси прийняття Хартії основних прав Євро-
пейського союзу та створення і ратифікації 
Лісабонського договору. 
Вивчення механізму впливу релігійної 

правової традиції не лише на правотвор-
чість а і на інтеграційні процеси в Європі 
дозволяє виділити ряд специфічних харак-
теристик, що істотно відрізняють її від іс-
нуючої в рамках світської правової традиції, 
та обумовлюють сам механізм перетворення 
релігійних догм в імперативи побудови сус-
пільних відносин та державно-правових за-
сад [3]: 

- по-перше, за своєю природою 
релігійна правова традиція як різновид со-
ціального регулювання побудовані так, що 
має відносно стабільну систему принципів, 
незмінний (протягом тисячоліть) характер 
дозволів, розпоряджень і заборон; 

- по-друге, реалізується в своїй 
значній частині за допомогою культових за-
собів, апробованих багатовіковою практи-
кою і є складовою частиною національної 
культури народу, етнічної групи. Іншими 
словами, релігійне регулювання на відміну 
від правового (державного) здійснюється 
через особливий вплив, властивий тільки 
релігії і належне гарантувати досягнення ці-
лей, які визначені релігійними джерелами. 
В цьому і полягає соціальний зміст релігій-
ної правової традиції як громадського інсти-
туційно-нормативного утворення. 

 У певних сферах суспільних відносин 
релігійна правова традиція має великі мож-
ливості впливу, ніж «чисте» право. Один з 
варіантів передбачає ситуацію, коли чин-
не право на даному етапі вичерпало свої 
можливості (проблеми соціальної адаптації, 
біженців і вимушених переселенців і ін.). 
Інший варіант – передбачає недостатність 
правових заборон (міжетнічні та міжконфе-
сійних конфлікти) і потребує вдосконалення 
законодавства, а також вдосконалення меха-
нізмів діяльності державних органів, необ-
хідність яких продиктована принципово 
новою соціокультурною ситуацією, що скла-
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лася на рубежі XX-XXI ст. і уособлюється в 
розширенні ЄС [5].
Ніколи раніше в історії Європейського 

Союзу проект переосмислення його цілей, 
відповідальності, структур і принципів, на 
яких він заснований, не був реалізований 
так злагоджено. У травні-вересні 2002 року 
християнські церкви Європи представили 
свої рекомендації, що стосуються майбут-
нього тексту Конституційного договору. 
Акцент був зроблений на трьох аспектах: 
посилання на релігію, діалог з ЄС і статус 
церков. Зроблений на тому, що в Конститу-
ційному договорі необхідно [4]: 

- визнати відкритість і максимальну асо-
ційованість з ім’ям Бога, оскільки посилан-
ня на Надприродне дає гарантії свободи 
особистості;

- визнати особливий внесок церков і ре-
лігійних спільнот, забезпечити можливість 
для структурного діалогу між європейськи-
ми інституціями та церквами і релігійними 
спільнотами;

- включити Декларацію №11, прикладе-
ну до Заключного акту Амстердамського до-
говору, яка закріплює обов’язкову повагу до 
статусу церков і релігійних спільнот в тому 
вигляді, як це визнано кожною з держав-
членів.
Зокрема Є.В. Жосул, вбачає в ситуації, 

що склалася навколо участі європейських 
Церков у виробленні проекту Хартії осно-
вних прав ЄС типовий для їх подальшої 
участі в політиці Євросоюзу характер спро-
би впливу на політичні процеси. Це був 
перший досвід практичного діалогу Церков 
з євроінститутами, запрошення релігійних 
організацій до участі у формуванні євро-
пейської політики. Більше того, той факт, 
що Римо-католицька церква і Конференція 
європейських Церков представляли на роз-
гляд до Єврокомісії власні рекомендації, ва-
ріанти статей Хартії, які так чи інакше сто-
сувалися питання релігії і моральних цін-
ностей і взагалі продемонстрував здатність 
певного впливу на політику Європейського 
Союзу в локальних питаннях, при тому, що 
в цілому роль релігійних організацій вияви-
лася приниженою в порівнянні з їх очіку-
ваннями. Проте, сам факт прийняття Хар-
тії, при застереженнях про недосконалість 

деяких її статей, викликав схвалення Цер-
ков - як факт розвитку процесу формування 
спільного «європейського дому», фундамент 
якого складають християнські цінності [2]. 
Таким чином, можна стверджувати, що 

як така католицька церква та Папство не 
втручається в пряму нормотворчу діяль-
ність, в тому контексті, що вони не пропо-
нують до прийняття конкретні норми та не 
намагаються розповсюдити дію канонічно 
права на світські процеси. Однак їх вплив 
на умови, обставини та змістовну, сутнісну 
частину правової системи ЄС є багато в чому 
істотним.

Висновки
Фактично єдність та унікальність хрис-

тиянського вчення, його цілісність і обумо-
вили формування єдиної Європи як концеп-
ту цивілізаційного розвитку на засадах пу-
блічно-політичної та ментально-культурної 
єдності споріднених за світоглядним сприй-
няттям народів Європи. В цьому і прояв-
ляється об’єднуюча роль церкви, в продо-
вженні традиційного зближення народів 
за релігійною ознакою, ознакою. Духовної 
єдності. Проникаючи в процеси формуван-
ня громадянського суспільства та правової 
держави через систему права католицька 
церква виходить на новий рівень впливу 
на свідомість особи, ототожнюючи власну 
дихотомну систему «добро-зло» із такими 
категоріями як «моральність», «порядність», 
«законність». Церква засобами проповідей, 
в яких загострюється увага на найбільш зна-
чущих проблемах сьогодення; шляхом но-
вої інтерпретації відомих релігійних текстів 
та канонічного права; а також за рахунок 
впливу на людські потреби у духовній скла-
довій пропонує власні рішення цивілізацій-
них проблем. Ці рішення хоча і не відпо-
відають таким критеріям сучасної парадиг-
ми європейської інтеграції як раціоналізм, 
прагматизм, утилітаризм, але вони несуть в 
собі гуманізм та є соціоорієнтованими, що 
відповідає новітній європейській філософії, 
провідне місце в якій посідає громадянське 
суспільство.
Все це розкриває нове призначення ка-

толицької церкви в об’єднанні Європи – про-
вадира в ціннісному вимірі та установника 
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системи морально-етичного та аксіологічно-
го сприйняття правової дійсності. Фактично 
церква декларує за собою монопольне поло-
ження щодо формування етичної складової 
правопорядку та право розуміння, а також 
моральної складової правосвідомості. Церк-
ва детермінує через систему імперативів, 
що втілюються у релігійних нормах, вихід-
ні засади формування правової системи, не 
впливаючи прямо на структур у норм та її 
формальний вигляд, церква в такий спосіб 
суттєво впливає на їх зміст.
Саме це дає нам всі підстави стверджу-

вати що Папа Римський перетворюється на 
політичну фігуру в питаннях Євроінтегра-
ції, уо соблюючи в собі релігійну, ментальну, 
культурну єдність європейської цивілізації 
та морально-етичну, аксіологічну базу, на 
якій повинні ґрунтуватися норми, що ре-
гулюють суспільні відносини, в тому числі і 
норми права. 

Література
1. Антоненко Т. А. Религиозные нормы 

и система социально-правового регулирова-
ния общественных отношений : Теорети-
ко-методологический аспект : диссертация 
... кандидата юридических наук : 12.00.01. 
- Ростов-на-Дону, 1999. - 150 с

2. Жосул Е.В. Религиозный фак-
тор в процессах политической интеграции 
и дезинтеграции в европе: автореф. дис. ... 
канд. полит. наук : 23.00.02. - M, 2008

3 . Мальцев Г.В. Нравственные основа-
ния права М.,  2008

4. Мудров С. А. Христианское 
осмысление европейской интеграции : 
православный и католический взгляд / 
С. А. Мудров // Весник Брестского универ-
ситета. –  № 1. – 2010. – С.134-142

5. Нерсесянц В.С. История политичес-
ких и правовых учений: учебник для вузов 
/ В.С. Нерсесянц. 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Норма, 2004. — 944 с

6. Byrnes T., Katzenstein Р. Religion in an 
Expanding Europe / T. Byrnes, Р. Katzenstein. 
– Cambridge: Cambridge University Press, 
2006. 

7. Casanova J. Religion, European 
secular identities, and European integration 
/ J. Casanova // Religion in an Expanding 
Europe. – 2006. – pp. 65-92.

 8. Hehir B. J. The old Church and the new 
Europe: charting the changes / B. J. Hehir// 
Religion, State and Society. – № 2. – 2006. – 
pp.93-116 )

9. O’Mahony A. The Vatican and Europe: 
Political Theology and Ecclesiology in Papal 
Statements from Pius XII to Benedict XVI / 
A. O’Mahony // Internatio nal Journal for the 
Study of the Christian Church. – Vol. 9. – 2009. 
– pp. 177 – 194

10. Risso L. Cracks in a facade of unity: the 
French and Italian Ch ristian democrats and 
the early stages of the European integration 
process, 1945–1957 / L. Risso // Religion, State 
and Society. – Vol. 37 Special Issues. – 2009. – 
pp.99-114.

SUMMARY 
The grounds of the Catholic Church infl uence 

spreading on the process of social relations 
regulating in Europe was analyzed. The impact 
of canon law and the Catholic Church on the 
legal system of EU was analyzed. The main 
directions and mechanisms of the Catholic Church 
infl uencing on the conditions of the adopting 
common EU legal system was determined.

АНОТАЦІЯ 
Проведено аналіз підстав поширення 

впливу католицької церкви на процеси регулю-
вання суспільних відносин в Європі. Зроблено 
аналіз стосовно глибини впливу канонічного 
права та церкви на систему норм права ЄС. 
Визначені основні механізми та напрямки 
впливу церкви на формування умов прийнят-
тя загальноєвропейських правових норм. 
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Раскрыто содержание понятия «транс-
формационный процесс». Рассмотрены основ-
ные научные подходы к пониманию сущности 
трансформационных процессов в современной 
Европе. Определены основные направления 
европейских трансформационных процессов, 
дан анализ особенностей процесса политико-
правовой трансформации как динамического 
элемента европейской государственно-право-
вой действительности.

Ключові слова: трансформація, трансформа-
ційні процеси, глобалізація, демократизація, націо-
нальна держава, суверенітет, легітимність.
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Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 316.4

Постановка проблеми
Трансформаційні процеси, що відбува-

ються у сучасній Європі, призводять сьогодні 
до істотних змін у всіх без виключення сфе-
рах життя європейської спільноти та зміню-
ють існуючий міжнародний порядок, впли-
ваючи на перерозподіл влади між існуючими 
суб’єктами міжнародних відносин, а також 
безпосереднім чином позначаються на харак-
тері і спрямованості посттоталітарної транс-
формації політичної та правової системи в 
Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питання соціальних та політичних транс-

формацій розроблялося такими класиками 
сучасної наукової думки, як З. Бжезінський, 
Д. Гелд, С. Ґантінгтон, Г. О’Доннел, А. Пше-
ворський, Д. Растоу, Е. Тоффлер, Ф. Шміттер, 
П. Штомпка та ін. Значний внесок у розвиток 
теорії трансформаційних процесів стосовно 

посттоталітарних країн зробили такі вітчиз-
няні та зарубіжні дослідники, як С. Бабен-
ко, В. Гельман, Є. Головаха, В. Горбатенко, 
Т. Загороднюк, Е. Ковтуненко, В. Колісник, 
О. Куценко, М. Михальченко, Н. Паніна, 
В. Солдатенко, М. Шульга та ін.

Невирішені раніше проблеми
Незважаючи на велику кількість наукових 

досліджень у даній сфері, наразі все ще зали-
шаються без відповіді питання щодо сутності 
і змісту, темпів та форм політико-правових 
трансформацій у сучасній Європі, насампе-
ред, щодо зміни традиційних уявлень про 
державний суверенітет і незалежність держав 
у контексті такої тенденції загальносвітового 
політичного розвитку, як глобальна «хвиля» 
демократизації.

Метою статті є дослідження загально-
європейських трансформаційних процесів, 
що передбачає визначення сутності та змісту 
поняття «трансформація», характеристику 
основних напрямків та особливостей проце-
су політичної трансформації як динамічного 
елементу сучасної європейської державно-
правової дійсності.

Виклад основного матеріалу
Сутність трансформаційного процесу ста-

новить якісна й комплексна зміна структури 
і функціонування політичної системи сус-
пільства, його динаміка й результативність 
залежить від здатності політичних інститутів 
і основних політичних діячів реагувати на 
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внутрішні та зовнішні виклики. У сучасній 
науковій літературі поняття «трансформація» 
використовується як ключове у дослідженні 
сучасних суспільств і стосується майже усіх 
аспектів соціальної проблематики – від гло-
бальної трансформації світового співтовари-
ства до трансформації політичних еліт або 
культури. Під політичною трансформацією 
розуміється процес істотної зміни умов і ме-
ханізмів функціонування політичної системи 
в цілому або її окремих частин, що призво-
дить до виникнення нових форм політичних 
організацій та інститутів, до зміни форм дер-
жавного правління або політичного режиму 
[1]; придбання політичною системою нових 
рис, зміна політичних стандартів і цінностей 
[2, с.241] та ін. Політична трансформація яв-
ляє собою відбиття спроможності політичної 
системи адаптуватися до нових соціальних 
вимог, підтримувати раціональні традиційні 
структури, а також створювати нові інститу-
ти, що забезпечують оптимізацію механізмів 
«зворотного зв’язку» між владою й громадя-
нами [3, с.24]. Уявляється, що дана категорія 
є найбільш продуктивною для аналізу змісту і 
особливостей кардинальних змін у характері, 
структурі та механізмах функціонування по-
літичної системи, спрямованих на досягнен-
ня якісно нового стану системи – її інституці-
ональної сфери, а також норм, цінностей та 
моделей політичної поведінки.
До головних проявів європейських транс-

формаційних процесів сьогодні найчастіше 
відносять стрімке зменшення ролі національ-
них держав, державного суверенітету – дер-
жави як традиційні актори міжнародних від-
носин стають усе менш ефективними й більш 
вразливими в конкуренції з новими актора-
ми, у боротьбі зі зростаючими антидержавни-
ми тенденціями в новій Європі. Так, за сло-
вами Г. Мальцева, «настає епоха організацій 
та організаційної влади з її витонченим раці-
ональним інструментарієм управління в умо-
вах масового індустріального та постіндустрі-
ального суспільства» [4, с.303]. На те ж саме 
вказує й І. Лукашук, який вважає, що «орга-
нізації, що діють на постійній основі, довели 
свою позитивну роль в регулюванні розбіж-
ностей між державами», адже «конфлікти між 
членами організації виникають значно рід-
ше, аніж конфлікти за участі держав» і «чим 

у більшій кількості організацій держава бере 
участь, тим більше виявляються її можливос-
ті в урегулюванні цих розбіжностей» [5, с.29]. 
Посилення ролі міжнародних організацій по-
єднується з іншою тенденцією сучасних між-
народних відносин – появою нових суб’єктів, 
як легальних (формальних і неформальних), 
так і нелегальних. 
Визначною формою європейських транс-

формаційних процесів називають розширен-
ня горизонтальних контактів і безпосередньої 
взаємодії між структурами громадянського 
суспільства різних держав, непідконтрольних 
національним урядам, але в той же час досить 
впливових і масових. Нова політична система, 
що складається у сучасній Європі, спрямова-
на на інтенсифікацію інтеграційних процесів і 
об’єднання держав. Відбувається радикальний 
перегляд національної державності, що підда-
ється подвійному впливу: впливу міжнародної 
й наднаціональної спільнот зверху та локаль-
них і регіональних структур – знизу [6, с.91]. 
Сучасні дослідники відзначають, що все 

більш обмеженим стає і контроль сучасної 
держави над власною територією за раху-
нок економічного, військового, політично-
го та інформаційного проникнення інших 
держав (насамперед, світових і регіональних 
наддержав), розвитку інтеграційних про-
цесів та утворення різного роду міждержав-
них об’єднань і блоків. В. Дзодзієв називає 
інтеграцію та демократизацію як усередині 
держави, так і в міждержавних відносинах, 
найважливішими трансформаційними про-
цесами у політичній і правовій сферах, які 
призводять до поступового знищення суве-
ренітету європейських держав, що втрачає 
такі «класичні» властивості, як абсолютність, 
неподільність і необмеженість. На думку вче-
ного, це відбувається через такі основні обста-
вини:

- зниження здатності традиційних наці-
ональних держав самостійно забезпечувати 
безпеку і благополуччя громадян;

- поява та загострення глобальних загаль-
нолюдських проблем, що вимагають колек-
тивного підходу до їх вирішення;

- підвищення політичної значущості еко-
номічної та інформаційної влади, що виявля-
ються непідконтрольними державі та вихо-
дять за межі її юрисдикції;
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- зростання чисельності та політичного 
впливу міжнародних організацій і ТНК, що 
обмежують суверенітет, особливо у сферіі 
економіки і прав людини;

- пріоритет прав людини над законами 
держав; 

- плюралізація державної влади, виходя-
чи з принципу її вертикального і горизон-
тального розподілу;

- розвиток форм політико-адміністратив-
ної територіальної організації (федералізму 
і регіоналізму), що призводять до децентра-
лізації та автономізації влади в державі [7, 
с.268-270].
Отже, провідною тенденцією перетво-

рення міжнародних відносин у політико-пра-
вовій сфері наразі є поширення демократії 
та укорінення демократичних інститутів. У 
даному процесі відбивається нова тенденція 
загальносвітового та європейського політич-
ного розвитку – глобальна «хвиля» демокра-
тизації. Сучасні процеси демократизації ха-
рактеризуються розширенням і реальною га-
рантованістю в транснаціональному масштабі 
прав і свобод індивідів; зростаючим значен-
ням інтересів особистості; визнанням фізич-
них осіб самостійними суб’єктами міжнарод-
них відносин та ін. Принцип прав людини і 
невідворотності міжнародного правосуддя 
стає сьогодні легітимною підставою обмежен-
ня державного суверенітету, глобальної «про-
зорості» державних кордонів [6, с.97-98].
Одним із головних проявів європейських 

трансформаційних процесів нині є посту-
повий, але все більш помітний перерозпо-
діл влади між існуючими (традиційними) 
суб’єктами міжнародних відносин і новими 
діючими акторами – зміщуються самі центри 
влади. За багатьма напрямками соціальної та 
економічної діяльності держава поступаєть-
ся структурам громадянського суспільства, 
ефективним соціальним практикам, інсти-
туційним формам самоврядування й навіть 
низці приватних ініціатив [6,с.99]. З нарос-
танням глобалізації, на думку Ю. Шишкова, 
все більша частка державного суверенітету 
перерозподіляється між локальними, регіо-
нальними та загальносвітовими регулюючи-
ми інститутами за принципом субсидіарності, 
відповідно до якого владні повноваження на-
ціональних держав делегуються на такий ін-

ституціональний рівень – наддержавний або 
субдержавний (регіональний, муніципаль-
ний), – на якому дана суспільна потреба задо-
вольняється якнайкраще [8, с.21]. 
Ключовою ознакою національної держа-

ви є суверенітет, зміни у змісті якого стали 
останнім часом основою для ствердження 
низкою дослідників кризи держави [6, с.55]. 
Дійсно, ті політичні, економічні і соціально-
культурні зміни, що відбуваються в сучасно-
му світі, інформаційна революція, нові техно-
логії та новий міжнародний порядок, який з 
них випливає, породжують сьогодні питання 
про майбутнє національної держави. Нині є 
очевидним, що наприкінці ХХ – на початку 
ХХІ ст. у Європі відбулася ерозія суверенітету 
національної держави, зумовлена цілою низ-
кою причин. У першу чергу – це виникнення 
регіональних структур, союзу держав або на-
віть наднаціональної держави, якою можна 
вважати Європейський Союз. Це принци-
пово нова, наддержавна структура, яка до-
корінно змінює характер світової політики, 
що дозволяє деяким ученим називати ЄС 
«граничним випадком правової держави»: 
новою, заснованою на праві системою, що пе-
рекриває суверенітети національних держав, 
визначаючи їх економіку, політику та навіть 
культуру [9, с.155]. Вирішальним тут став 
процес глобалізації, який додав світового ви-
міру різним формам активності – політичній, 
економічній, соціально-культурній і призвів 
до підвищення рівня контактів та зв’язків 
між державами й соціальними утвореннями, 
що складають світове співтовариство. Крім 
того, різко зросла роль регіонів на просторі 
національної держави, збільшилося значення 
расових та етнічних факторів усередині кра-
їн. Як відзначає Т. Жиро, у Європі відбулося 
явне «розпилення» політичної влади – «влада 
перетекла від держави до різноманітних груп 
інтересу, відбувся перехід від представниць-
кої до «деліберіруючої демократії» [10, с.204]. 
З іншого боку, держава стала частиною 

світової політичної системи, міжнародних 
ринків і світового співтовариства. Таким чи-
ном, влада віддаляється від політики – якщо 
перша є глобальною й екстериторіальною, то 
остання, навпаки, стає локальною й терито-
ріальною. Поза діяльністю органів державної 
влади і політичних партій, завдяки недер-
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жавним об’єднанням і неурядовим органі-
заціям, локальним ініціативам, відбувається 
становлення глобального громадянського 
суспільства. Глобалізація, що виявляється в 
тенденції поєднання локальних інтересів із 
глобальним мисленням, окреслює той діапа-
зон проблем, які постають перед національ-
ною державою. 
Саме поняття суверенітету зазнає сьо-

годні істотних змін, стаючи предметом го-
стрих дискусій як у політичній науці, так і в 
практичних сферах політики. Суверенітет 
історично пов’язаний із поняттям держави. 
Якщо раніше це був суверенітет правителя, 
згодом – династій, держав-урядів, починаючи 
з Нового часу – держав-націй (а для зовніш-
ньополітичної легітимації було достатньо, 
аби держава мала реальну владу над певною 
територією й певним народом), то ХХ – ХХІ 
ст. внесли в розуміння державного суверені-
тету кардинальні зміни [11, с.244]. Т. Жиро 
відзначає, що поряд із розвитком глобальних 
зв’язків кількість доступних національній 
державі політичних механізмів, а також їх 
ефективність (яка й визначає функцію «керо-
ваності») значно зменшується – наприклад, 
щодо проблем, які стосуються перетікання 
товарів, робочої сили, капіталів та ідей. Так, 
на думку дослідника, багато які з традиційних 
областей активності держави (оборона, тран-
спорт, суспільні комунікації, правові системи) 
частково стають елементом міжнародного по-
рядку. Національні держави примушуються 
до політичної інтеграції, аби дати відповідь 
дестабілізації, що виникає внаслідок динаміч-
ного формування зазначеної мережі зв’язків 
на глобальному рівні [10, с.210]. 
Безумовно, сьогодні держави залиша-

ються найважливішими суб’єктами світової 
політики, але, разом із тим, суб’єктами світо-
вої політики стали й безліч недержавних ор-
ганізацій. Усе значніший вплив на політич-
ну ситуацію завдають величезні міжнародні 
концерни, економічна могутність яких уже 
може бути порівнянною з економікою дея-
ких держав; з’являються глобальні політичні 
рухи (наприклад, такі, як ісламський фунда-
менталізм), зростає значення міжнародних і 
транснаціональних організацій, що все час-
тіше втручаються в компетенцію державних 
інститутів.

Крім того, до усталеної системи міжна-
родних відносин на сучасному етапі активно 
залучається й індивід як джерело і носій су-
веренітету в його первинному вигляді – сьо-
годні ми стаємо свідками формування свого 
роду світового громадянського суспільства, 
незалежного від держав і міжнародних струк-
тур. Елементами такого суспільства є неза-
лежні організації й рухи, такі як, наприклад, 
молодіжні, антивоєнні, екологічні організації, 
жіночі рухи, рухи антиглобалістів та ін. Ци-
вілізаційні, релігійні, етнічні особливості су-
часного світу змінюють сформовану систему 
цінностей у міжнародних відносинах, істотно 
трансформуючи й сучасні уявлення про суве-
ренітет. Таким чином, проблема суверенітету 
як проблема зовнішньої легітимації стає не 
лише питанням визнання факту існування тієї 
або іншої держави, країни, нації. Найважли-
вішого значення набуває питання про те, як 
забезпечується цілісність нації, держави, як 
забезпечується внутрішня легітимація суве-
ренітету. З цього приводу М. Ільїн відзначає, 
що «розмивається» не суверенітет держави, а 
її автономія, під якою розуміється «здатність 
приймати рішення без урахування інтересів 
інших акторів світової політики» [12, с.87]. 
Зовнішня легітимація держави передба-

чає її закріплення в певній ніші в міжнарод-
ному співтоваристві, а також у системі між-
народних відносин – чи то визнання низки 
держав як великих держав, чи то визнання 
віднесення тієї або іншої країни до певної 
цивілізації (християнської, ісламської, право-
славної, конфуціанської і т.д.), або ж визнання 
віднесення країни до системи тих чи інших 
союзів (економічних, політичних, військо-
вих). Таку особливість зовнішньої легітима-
ції сьогодні можна спостерігати на прикладі 
багатьох країн колишнього радянського бло-
ку, що намагаються приєднатися до нових 
союзів (Об’єднаної Європи, НАТО та ін.). І 
хоча в сучасному світі, який динамічно розви-
вається, така ніша не є назавжди закріпленою 
за тією або іншою нацією, вона у значній мірі 
дозволяє прогнозувати поведінку держави в 
певній ситуації. Так, З. Бжезінський відзна-
чає, що «у наш час поняття суверенітету є 
значною мірою розмитим через взаємозалеж-
ність держав, що постійно зростає; для біль-
шості з них суверенітет – скоріше юридична 
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фікція: навіть ті деякі країни, які входять до 
числа найбільш могутніх, намагаються не під-
даватися спокусі затверджувати власну владу 
й незалежність, не звертаючи увагу на інших. 
Безумовно, будь-яка держава може проводи-
ти самогубну нерозумну політику, але така 
«здатність» стає все більш обмеженою через 
постійне перетинання інтересів країн, що спі-
віснують у сучасному світі» [13, с.8]. 
Найважливішою особливістю зовнішньо-

політичної легітимації в сучасних умовах є те, 
що жорстка система територіальних держав, 
де суверенітет окреслений визначеними і ви-
знаними кордонами, йде в минуле. Зокрема, 
у Європі вона трансформується й змінюється 
більш гнучкою, багаторівневою системою [14, 
с.11]. Так, аналізуючи основні тенденції роз-
витку державності в сучасній Європі, М. Ле-
онард відзначає, що звинувачувати Європей-
ський Союз у руйнуванні національних полі-
тичних систем, у передачі функції прийняття 
рішень «невиборній технократії» – бюрокра-
тичним структурам в особі Європейської ко-
місії або Ради Міністрів Євросоюзу було б гру-
бою помилкою. «Кожний, хто познайомиться 
з ЄС, – підкреслює вчений, – буде вражений, 
перш за все, не тим, яку велику владу має 
Союз, а тим, які незначні в нього повнова-
ження в сфері прийняття рішень. ЄС не вста-
новлює рівні оподатковування, не забезпечує 
медичну допомогу, пенсії й допомогу з без-
робіття, не здійснює нагляд за поліцією й не 
керує армією» [15, с.134]. Дійсно, міжнародні 
угоди дозволяють Європейському Союзу ви-
робляти політику лише в тих сферах, які ви-
ходять за межі національних кордонів, тому 
його діяльність зосереджена, головним чи-
ном, на регулюванні єдиного ринку, захисті 
навколишнього середовища, наданні інозем-
ної допомоги, а також координації зовніш-
ньої й оборонної політики. Європейська ко-
місія пропонує законопроекти, але всі рішен-
ня приймаються національними урядами. У 
багатьох галузях рішення повинні прийма-
тися одностайно, а це означає, що будь-який 
уряд може накласти на них вето. Більш того, 
Європейський парламент є першим у світо-
вій історії міждержавним представницьким 
органом, що зобов’язаний погоджувати всі 
законодавчі акти, прийняті більшістю голо-
сів. При цьому, за влучним зауваженням М. 

Леонарда, сучасна Європа являє собою шлях, 
що не має кінцевого пункту призначення, по-
літичну систему, яка уникає конкретного ви-
значення очікуваних результатів [15, с.18]. 
Таким чином, Європейський Союз сьогодні 
являє собою утворення, що покликане не 
знищити суверенітет національних держав, а 
переосмислити його зміст, надати національ-
ним урядам та їх громадянам правочинність в 
умовах світу, який глобалізується. «Об’єднана 
Європа, що непомітно обмежує владу націо-
нальних держав і передає її наднаціональним 
інститутам, не є частиною проблеми втрати 
або зменшення суверенітету, – підкреслює 
Леонард, – вона є засобом її вирішення, адже 
саме вона надає країнам контроль над політи-
кою, що набуває глобального характеру» [15, 
с.138].

Висновки
Таким чином, можна відзначити, що про-

блема обмеження суверенітету національної 
держави під впливом глобалізаційних проце-
сів зумовлена двома головними тенденціями: 
з одного боку, влада держав систематично об-
межується світовою економікою, зростанням 
ролі міжнародних організацій, а також за-
твердженням й дією норм міжнародного пра-
ва; з іншого боку, громадяни європейських 
держав усе більше усвідомлюють існування 
світу поза кордонами національної держави, 
розглядаючи проблеми в їх міжнародному, 
світовому вимірі. При цьому необхідно також 
відзначити, що в сучасному світі існують і по-
тужні зворотні тенденції – прагнення до ло-
калізації суверенітету, недопущення його ви-
ходу за межі окремої держави. Незважаючи 
на те, що глобалізація породила нові виклики 
державній владі, навряд чи має сенс говори-
ти сьогодні про «кінець» національних дер-
жав. На сьогоднішній день національні дер-
жави не можуть бути заміщені будь-якими 
іншими суб’єктами світової політики, адже 
жоден із недержавних акторів не має таких 
можливостей, якими володіють саме держа-
ви. Більш того, європейські національні дер-
жави за будь-яких обставин будуть змушені 
розширювати свої функції у відповідь на гло-
бальні трансформації. Тож традиційні уяв-
лення про державний суверенітет і незалеж-
ність держав наразі мають бути переглянуті 
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SUMMARY 
The essence and content of the notions 

«transformational process» are defi ned. The 
analysis of main contemporary approaches to 
understanding of transformational processes in 
modern Europe is performed. The basic directions 
of European transformational processes are 
offered. The main characteristics and specifi c 
features of the political and low transformations 
in modern Europe are considered.

АНОТАЦІЯ 
Розкрито сутність та зміст поняття 

«трансформаційний процес». Розглянуто осно-
вні наукові підходи до розуміння сутності транс-
формаційних процесів у сучасній Європі. Визна-
чено основні напрямки європейських трансфор-
маційних процесів, проаналізовано особливості 
змісту процесу політичної та правової транс-
формації як динамічного елементу сучасної єв-
ропейської державно-правової дійсності.

та переосмислені в межах мінливих процесів 
і структур регіонального та глобального по-
рядку: враховуючи те, що держави залучені 
до різних, складним чином пов’язаних одна з 
одною, сфер політичних відносин, національ-
ний суверенітет і незалежність держав пови-
нні розглядатися як елементи більш широкої 
системи, в межах якої вони становлять лише 
одну низку принципів, що, поряд з іншими, 
складають основу політичної влади у сучасно-
му світі. 
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В статье рассматривается такая юри-
дическая категория как правовой статус па-
циента. Обращено внимание на принцип ра-
венства пациента в сфере здравоохранения. 
Определены те критерии неровности, кото-
рые не считаются несправедливыми. Иссле-
дованы медицинский критерий неравенства. 
Особое внимание сосредоточено на междуна-
родных стандартах равенства престарелых, 
неизлечимо больных и умирающих лиц, паци-
ентов независимо от диагноза.

Ключові слова: рівність, нерівність, справедли-
вість, пацієнт, правовий статус, стандарти. 
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Постановка проблеми
Стан здоров’я народу, нації залежить 

від багатьох факторів, з поміж яких право-
ва політика держави відіграє немалозначну 
роль. Міжнародні стандарти у сфері охо-
рони здоров’я визначають основні засади 
правового статусу пацієнтів, однак їх імп-
лементація на внутрішньодержавному рівні 
створює реальні механізми захисту прав та 
свобод пацієнта. 
Науковий розгляд принципу рівності 

правового статусу пацієнтів детермінований 
іншими принципами, які також комплексно 
створюють підґрунтя для визначення ролі 
та значення правового регулювання статусу 
пацієнта в сучасних демократичних, право-
вих державах. Проте аналіз принципу рів-
ності у сфері охорони здоров’я залишається 
актуальною проблемою для наукових юри-
дичних досліджень.

Стан дослідження
Останнім часом значно зріс інтерес на-

уковців, щодо проблем медичних правовід-
носин. Більшість проблем розглядаються 
в цивільно-правовому або адміністратив-
но-правовому аспекті, зокрема Н. Болоті-
на, І. Венедіктова, Стеценко С.Г., Стецен-
ко В.Ю., Сенюта І.Я та ін. Однак розгляд 
проблеми рівності як принципу правового 
статусу пацієнтів потребує ґрунтовнішого 
аналізу та комплексного підходу з погляду 
загальнотеоретичної юриспруденції.

Метою цієї статті є аналіз принципу рів-
ності пацієнта у сфері охорони здоров’я та 
визначення критеріїв для розмежування 
рівності та нерівності.

Виклад основних положень
Принцип рівності пацієнтів є безпосе-

редньою деталізацією загально-правового 
принципу рівності прав та свобод людини. 
В аспекті нашого дослідження потребує осо-
бливої уваги та спеціального розгляду вра-
ховуючи наявність особливої сфери реаліза-
ції, тому дослідження специфічного змісту 
рівності у сфері охорони здоров’я має пре-
рогативне значення. 
Ст. 1 Загальної декларації прав людини 

визначає, що всі люди народжуються віль-
ними і рівними у своїй гідності та правах. 
Ст. 2 цього документу розвиває вказане 
твердження в аспекті недискимінаційності 
людини за різними критеріями як-то раса, 
колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні 



31

Ùèðáà Ì.Þ. - Ð³âí³ñòü ÿê âàãîìèé ïðèíöèï ïðàâîâîãî ñòàòóñó ïàö³ºíò³â

чи інші переконання, національне або соці-
альне походження, майнове, фінансове або 
інше положення, країна проживання. Вка-
зані документи створюють правове підгрун-
тя рівності загального правового статусу.
Позитивно, що на міжнародному рівні 

існують спеціальні стандарти в галузі охоро-
ни здоров’я. Всесвітня організація охорони 
здоров’я приділяє увагу рівності у багатьох 
актах серед яких основним є «Пинципи рів-
ності з питань охорони здоров’я» [1]. Рів-
ність розмежовується за категоріями: рів-
ність з питань здоров’я та рівність в галузі 
хорони здоров’я. 

 Отож, ВООЗ розмежовує закономір-
ну та несправедливу нерівність у питаннях 
охорони здоров’я. Вказане є дуже вагомим, 
оскільки не дозволяє посилатися на біоло-
гічну нерівність як дискримінуючий чин-
ник. В контексті дослідження вагомим є уза-
гальнити ті критерії нерівності, що не вва-
жаються несправедливими. На нашу думку, 
вони наступні. 
По-перше, природня градація відмін-

ностей, які першочергово обумовлені біо-
логічними законами. Ця закономірна не-
рівність є неминучою. До неї віднесемо при-
родні та біологічні особливості організму, як 
то старіння, момент настання смерті, різни-
ця між функціями жіночого та чоловічого 
організму та інші чинники, які не піддають-
ся контролю з боку людини. «Люди відріз-
няються за своїм здоров’ям в такій мірі, як 
відрізняються один від од ного за всіма ін-
шими ознаками. Неможливо досягти тако-
го стану, коли у всіх людей буде однаковий 
рівень здоров’я, коли всі будуть страждати 
од ними й тими ж недугами однакового сту-
пеня важкості, і коли смерть буде наступати 
в однаковий для всіх період життя» [1].
По-друге, шкідлива для здоров’я по-

ведінка, тільки за умови, що вона вибрана 
самостійно. Ступінь можливості вибору пе-
редбачається як основний критерій для роз-
межування справедливої та несправедливої 
нерівності. Погіршення здоров’я, пов’язане 
зі зло вживанням алкоголю, палінням, спор-
тивними пошкодженнями, виникає внаслі-
док добровільної діяльності і не є проявом 
несправедливості. Вільне рішення щодо 
користування відповідним видом медико-

санітарного обслуговування з релігійних 
міркувань, що спричинило підвищення за-
хворюваності, також, не може вважатися не-
справедливим. 
З іншого боку, стереотипи і особливості 

особистої поведінки відносно здоров’я мо-
жуть бути значно обмежені соціально-еко-
номічними факторами. Так, вживання не-
якісної їжі може бути обумовлене низьким 
рівнем прибутку чи знижена фізична ак-
тивність може бути спричинена відсутністю 
умов або часу для проведення відпочинку. 
Тобто, в кожному окремому випадку слів 
враховувати ступінь можливості особистого 
вільного вибору в конкретних соціально-
економічних умовах проживання. Шкідлива 
для здоров’я поведінка, коли ступінь вибору 
життя значно обмежений все ж вважається 
проявом нерівності. 
Щодо рівності в галузі охорони здоров’я, 

то вона визначена як складна категорія, що 
включає наступні чинники, які мають бути 
забезпечені державою: 

· рівний доступ до наявного обслугову-
вання і допомоги при рівній потребі;

· рівне використання стосовно рівної по-
треби;

· рівна якість допомоги, яка надається, 
для всіх.
Рівний доступ до наявних видів обслу-

говування для задоволення рівних потреб 
означає рівні права і можливості у відношен-
ні наявних видів обслуговування для всіх 
і кожного, справедливий розподіл по всій 
країні, виходячи з потреб охорони здоров’я 
і зручного доступу в кожній географічній 
зоні, а також усунення всіх пере шкод для 
такого доступу. В широкому розумінні цей 
критерій розуміється як рівність доступнос-
ті охорони здоров’я.
Рівне використання стосовно рівної по-

треби передбачає рівний розподіл фінансо-
вого та ресурсного потенціалу в межах одні-
єї соціальної групи чи категорії хворих, яка 
потребує такої допомоги. 
Рівна якість обслуговування кожного – 

це бажання надати допомо гу всім верствам 
населення з однаковим старанням, щоб 
кожна людина могла очікувати однаково 
високого рівня професійної допомоги. Ваго-
мо, що якість медичної допомоги не пови-
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нна залежить від дискримінаційних факто-
рів. Все ж, експерти ВООЗ визнають, що до 
груп особливого ризику відносяться люди з 
низькими прибутка ми або недостатнім рів-
нем освіти, неповні сім’ї, одинокі літні, пре-
старілі або інваліди, які не мають роботи на 
протязі тривалого часу, робітники- мігран-
ти і особи, які працюють на виробництвах, 
пов’язаних з виникнен ням особливих стре-
сів або фізичної шкоди [2, c.25]. Фінансовий 
критерій спричиняє недоступність охорони 
здоров’я, чим порушують також принцип 
рівності в питаннях охорони здоров’я.

  Аналіз Європейської хартії прав па-
цієнтів дає можливість нам розширити ро-
зуміння принципу рівності, де вказано, що 
«медичні служби повинні гарантувати рів-
ну доступність для всіх без дискримінації 
за ознаками наявності фінансових ресурсів, 
місця проживання, виду захворювання або 
часу звернення за допомогою» [3]. Отож, 
окрім загальних критеріїв фінансової та те-
риторіальної рівності додатково визначаєть-
ся рівність за медичним критерієм, тобто за 
видом захворювання та часом звернення. 

 Рівність пацієнтів, в не залежності 
від хвороби та стану здоров’я пацієнта під-
тверджує домінуюче значення гідності осо-
би. Люди похилого віку, невиліковні хворі, 
хворі з тяжкими та особливо тяжкими діа-
гнозами мають таке ж право на якісну ме-
дичну допомогу, що й інші категорії грома-
дян. Отож всі міжнародні стандарти у сфері 
рівності за медичним критерієм слід згрупу-
вати, на нашу думку, в три блоки.
А. Стандарти рівності прав пацієнтів не-

залежно від віку. 
 Декларація про погане обходження зі 

старими людьми, що прийнята 41-ою Всес-
вітньою медичною асамблеєю у Гонконгу 
1989 р. та відредагована на 128-ій Нараді 
Ради у травні 1990 р. Старі люди можуть 
страждати від моторних і психічних пору-
шень, розладів орієнтації. Тому їм необхідна 
допомога в здійсненні повсякден ної діяль-
ності, що в свою чергу веде до їх залежнос-
ті. Така ситуація мо же привести до того, що 
старі люди будуть розглядатись їх сім’ями і 
суспільством як клопіт, а звідси і догляд за 
ними буде мінімальним. Не обхідність про-
тидіяти цій практиці зобов’язує розгляну-

ти проблему тако го обходження зі старими 
людьми [4].
Б. Стандарти рівності невиліковно хво-

рих та вмираючих осіб.
Венеціанська декларація стосовно неви-

ліковних захворювань, що прийнята 35-ою 
Всесвітньою медичною асамблеєю у Венеції 
у жовтні 1983 р. [5] встановлює обов’язок 
лікаря зцілювати, де можливо, зменшува-
ти страждання і захищати вищі інтереси 
свого пацієнта. Згаданий документ окремо 
визначає, що невиліковна хвороба чи наяв-
не каліцтво не робить винятків щодо цього 
обов’язку лікаря. 
Окрему увагу зосереджено на обов’язку 

лікаря допомогати вмираючій людині і да-
вати їй необхідні ліки для полегшення фі-
нальної фази його хвороби. Цей обов’язок є 
абсолютний, тобто не  перестає діяти навіть, 
якщо пацієнт чи його найближчі родичі, 
якщо пацієнт не в змозі виразити свою 
волю, вимагають утриматися від лікування. 
Положення про стратегію догляду за 

пацієнтами з тяжким хронічним болем при 
безнадійних захворюваннях, що прийнята 
42-ою Всесвітньою медичною асамблеєю в 
Каліфорнії у жовтені 1990 року [6] визначає, 
що догляд за безнадійно хворими пацієнта-
ми з тяжким хронічним бо лем повинен за-
безпечити лікування, яке дозволяє цим па-
цієнтам дожити свої дні з гідністю і честю. 
В. Стандарти рівності пацієнтів незалеж-

но від діагнозу.
Такі стандарти стосуються рівності паці-

єнтів не залежно від степені розвитку хворо-
би та тяжкості діагнозу, виліковності чи не-
виліковності захворювання. Вважаємо, що 
найбільш наочно демонструє вказаний стан-
дарт міжнародні акти, які видані щодо по-
водження з пацієнтами, що хворі на СНІД 
та психічні захворювання. 
Тимчасове положення про СНІД, при-

йняте 39-ою Всесвітньою медичною асамб-
леєю у Мадриді в жовтні 1987 р. [7] визна-
чає, що хворі на СНІД і особи з позитивни-
ми результатами тесту на ан титіла до вірусу 
СНІДу повинні бути забезпечені відповід-
ною медичною до помогою і не повинні під-
даватись несправедливому обходженню або 
страж дати від навмисної або ненавмисної 
дискримінації в повсякденному житті.
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Розширює ці норми Положення про 
професійну відповідальність лікарів при 
лікуванні хворих СНІДом, яке прийнято 
40-ою Всесвітньою медичною асамблеєю 
у Відні у вересні 1988 року [8]. Воно не 
тільки декларує принцип рівності та на-
лежності нагляду, але й визнає обов’язком 
лікаря лікування хворого з таким діагно-
зом. «Лікар не має етичного права відмо-
витись від лікування хворого, допомога 
якому входить в сферу його компетенції, 
тільки в зв’язку з тим, що пацієнт сер по-
зитивний». Отож, медична етика рішу-
че забороняє різний підхід до пацієнтів, 
який ба зується виключно на серопози-
тивності хворого.
Аналіз міжнародних спеціалізованих ак-

тів у сфері правового статусу пацієнтів з пси-
хічними захворюваннями дає можливість 
зробити висновок, що й для цієї категорії 
осіб вимагається поважне, гідне та рівне 
ставлення. 
Зазначимо, що питання щодо рівності 

пацієнтів з психічними захворюваннями 
стала предметом розгляду не тільки Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я, але й Ор-
ганізації об’єднаних націй, що підтверджує 
вагомість проблеми у всьому світі. 
Резолюція 46/119 ООН «Захист осіб з 

психічними захворюваннями та поліпшен-
ня психіатричної допомоги» від 1992 року 
визначає наступне: «всі люди з психічними 
захворюваннями або люди, які вважаються 
такими, мають право на захист від еконо-
мічної, соціальної і інших форм експлуата-
ції, фізичного або іншого поганого і приниз-
ливого обходження. Не повинно бути дис-
кримінації на тлі психічного захворювання» 
[9]. Особливо, у світлі рівності слід виділити 
Восьмий принцип захисту осіб з психічними 
захворюваннями та поліпшення психоло-
гічної допомоги, який декларує, що кожний 
пацієнт повинен мати право на отримання 
такої медичної і соціальної допомоги, яка 
відповідає потребам його здоров’я, і має 
право на допомогу і лікування у відповід-
ності з тими стандартами, що і інші хворі 
люди.
Положення і погляди Всесвітньої психі-

атричної асоціації про права і юридичний 
захист психічно хворих, що прийняте Ге-

неральною асамблеєю ВПА на VIII Всес-
вітньому конгресі по психіатрії у Афінах 17 
жовтня 1989 р. [10] містить вимогу, що за-
конодавство з охорони здоров’я повинно за-
безпечити адекватне і ефективне лікування 
всіх пацієнтів, включаючи психічно хворих, 
і захи щати їх право на лікування на рівні 
усталених стандартів в лікувальних закла-
дах або поза ними. Не повинно бути ніякої 
дискримінації психіат ричних пацієнтів в 
цьому сенсі.
Гаванська декларація II, яка схвале-

на Генеральною асамблеєю ВПА 10 черв-
ня 1993 р. [11] визначає обов’язок фахівця 
(психіатра) запропонувати пацієнту краще 
з наявних і відповідних його знанням ліку-
вання, повинен лікувати пацієнта з турбо-
тою і повагою.

Висновок
Рівність як принцип правового статусу 

прав пацієнтів має комплексний характер 
та включає рівність з питань здоров’я та рів-
ності в галузі хорони здоров’я. 

 Доведено, що слід розмежовувати за-
кономірну та несправедливу нерівність у 
питаннях охорони здоров’я. Критеріями 
нерівності, що не вважаються несправедли-
вими є природній градації відмінностей, які 
першочергово обумовлені біологічними за-
конами та шкідлива для здоров’я поведінка, 
тільки за умови, що вона вибрана самостій-
но.
В свою чергу, рівності в галузі охорони 

здоров’я включає наступні чинники, які ма-
ють бути забезпечені державою: рівний до-
ступ до наявного обслуговування і допомоги 
при рівній потребі; рівне використання сто-
совно рівної потреби; рівна якість допомо-
ги, яка надається, для всіх.
Встановлено, що окрім загальних кри-

теріїв фінансової та територіальної рівно-
сті слід виокремити рівність за медичним 
критерієм, тобто за видом захворювання та 
часом звернення. Міжнародні стандарти у 
сфері рівності за медичним критерієм згру-
повано в три блоки: рівність пацієнтів неза-
лежно від віку; рівність невиліковно хворих 
та вмираючих осіб; рівність незалежно від 
діагнозу.
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SUMMARY 
The article deals with such legal category as 

the legal status of the patient. Attention is paid to 
the principle of equality in patient health. Defi ned 
the criteria of inequality that are not considered 
unfair. Studied medical criterion inequality. 
Particular attention is focused on international 
standards of equality for the elderly, terminally 
ill and dying persons, patients regardless of 
diagnosis.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається така юридична ка-

тегорія як правовий статус пацієнта. Звернено 
увагу на принцип рівності пацієнта у сфері охо-
рони здоров’я. Визначено ті критерії нерівності, 
що не вважаються несправедливими. Досліджено 
медичний критерій нерівності. Особливу увагу зо-
середжено на міжнародних стандартах рівності 
для літніх людей, невиліковно хворих та вмираю-
чих осіб, пацієнтів незалежно від діагнозу.
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У статті розглядається формування 
судової правотворчості в романо-германській 
сім’ї з точки зору теорії права. Досліджується 
правова природа судової правотвфорчості, 
прослідковується історичне формування та 
розвиток судової правотворчості в романо-
германській сім’ї та виділяється чотири ета-
пи (періоди) її формування. 

Ключові слова: правотворчість, судова право-
творчість, романо-германська сім’я.

 ÑÎËÎÌÎÍÞÊ Îëåêñàíäð ßðîñëàâîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè òåîð³¿ äåðæàâè 
³ ïðàâà Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè

Постановка проблеми
В сучасних умовах формування правової 

системи все більшої уваги та переосмислен-
ня потребує здатність права та функціональ-
них інститутів держави ефективно регулю-
вати наявні суспільні відносини. Все більшо-
го значення та дослідження набуває судова 
правотворчість, яка включає в себе судові 
рішення, в яких шляхом тлумачення зміню-
ється зміст законодавства, або встановлю-
ється значення, яке законодавець ніколи не 
закладав при прийнятті нормативно-право-
вих актів та яка здатна найбільше відобра-
зити складність і багатогранність реального 
життя. Сучасні концепції судової правотвор-
чості, окремі проблеми становлення, зако-
номірностей розвитку та функціонування 
судової правотворчості на сьогодні заслуго-
вують окремого дослідження. 

Постановка завдання
Формування судової правотворчості – це 

складний, багатоаспектний соціальний про-
цес, обумовлений взаємодією об’єктивних 

умов і суб’єктивних чинників, що визнача-
ють і забезпечують утворення нових норм 
права.
До сфери судової правотворчості вхо-

дять різні форми владної-вольової діяль-
ності держави, формального нормативного 
закріплення міри свободи і справедливості. 
Вони повинні відповідати вимогам спра-
ведливості, панівної моралі і потребам сус-
пільного розвитку. Саме такі відносини 
держава вважає за доцільне визнати і забез-
печити правовим захистом. Це відбувається 
поступово в міру формування держави, за-
родження її органів і насамперед судів.

Виклад основного матеріалу
На сьогодні, світове співтовариство на-

уковців розглядає романо-германську сім’ю 
як об’єднання національних правових сис-
тем різних держав, які мають загальні зако-
номірності розвитку, схожі ознаки із інши-
ми правовими системами, які завжди розви-
ваються, зазнають впливу як з боку власних 
внутрішніх загальнодержавних процесів, 
так і з боку інших держав та які склалися на 
основі римського цивільного права і у сво-
єму поєднанні логічно об’єднує відповідні 
складові (норми, принципи, інститути та га-
лузі права), а також пристосуванням до но-
вих національних умов при домінуванні за-
кону серед інших джерел права.
Формування правотворчості у романо-

германської правової системи почалося в 
континентальній Європі в результаті запо-
зичення римського права. До зони конти-
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нентального права входять правові системи 
держав Європейського континенту, в тому 
числі Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, 
Бельгія, Португалія, Швейцарія, Австрія, 
Угорщина, тяжіють до нього також латиноа-
мериканське, скандинавське право та право 
Японії. Належать до цієї сім’ї за більшістю 
ознак, насамперед за техніко-конструктив-
ним особливостями, і правові системи Укра-
їни, Росії, Болгарії та деякі інші. 
Більшість науковців вважають, що пра-

вотворчість у романо-германській сім’ї, тоб-
то процес формування юридичних норм, що 
починається з визнання державою певних 
суспільних відносин, усвідомлення необхід-
ності їхнього правового регулювання, фор-
мального закріплення і державного захисту 
юридичних приписів, почала формувалась у 
XII – початку ХІІІ ст, а до вище вказаних 
століть елементи судової правотворчості, 
мали характер звичаєвого права. У даний 
період відбулося усвідомлення значення 
ідеї судової правотворчості і необхідності 
пристосувати дані ідеї до нових умов, тоб-
то у період створення передумов ринкової 
економіки. Крім економічних причин, існу-
вали і соціально-культурні передумови. Роз-
виток освіти, мистецтва, культури сприяв 
сприйняттю римського права, юридичних 
концепцій, поглядів, понять, конструкцій. 
Усвідомлення ідеї судової правотворчості 
здійснювалася вченими європейських уні-
верситетів, які займалися кодифікацією і ви-
кладанням римського права.
Як зазначає Роженко М. Ю. романо-гер-

манська правова сім’я, серед наявних на 
даний час правових груп, займає особливе 
місце і має особливе значення для розвитку 
юридичної теорії та практики. Романо-гер-
манська правова сім’я має певні особливос-
ті, що властиві лише їй, зокрема: органіч-
ний зв’язок із римським правом; утворення 
та формування романо-германського права 
на основі вивчення римського права в іта-
лійських, німецьких і французьких універ-
ситетах; яскраво виражена доктринальність 
і концептуальність у порівнянні з іншими 
правовими сім’ями; у системі джерел пра-
ва закон має особливу, домінуючу роль; аб-
страктний характер норм права; яскраво 
виражений кодифікований характер; поділ 

на публічне й приватне право; відносно са-
мостійне існування цивільного й комерцій-
ного (торговельного) права. Зазначені ха-
рактерні особливості романо-германської 
правової системи не є вичерпними, але все 
таки вони дають загальне уявлення про цю 
найстарішу правову сім’ю [1].

 Важливою складовою системи права 
романо-германської правової сім’ї є судо-
ва правотворчість, основою якої становить 
правотворчість класичного римського пра-
ва.
На сучасному етапі розвитку держави 

О. Попов виділяє судову правотворчість, як 
особливий різновид правотворчості, діяль-
ність вищих органів судової влади з метою 
створення необхідних умов для здійснення 
правосуддя, що не суперечить конституції 
й загальновизнаним принципам та нормам 
міжнародного права, спрямована на вне-
сення вторинних (допоміжних, додаткових) 
змін до чинної системи права, що обумов-
лена необхідністю усунення невизначеності 
права, результатом якої стають норми, що 
закріплені у судових актах [3].
Формування судової правотворчості ви-

рішується у країнах романо-германського 
права по-різному. Це обумовлено історич-
ними традиціями, оскільки одні країни за-
охочували розвиток прецедентного права, 
другі – обмежували його, а також відповід-
ною законодавчою регламентацією (закрі-
пленням або забороною прецеденту як дже-
рела права).
Так, характерною рисою французької 

доктрини є так звана упорядкована концеп-
ція правозастосування, що виникла ще за 
часів Французької революції. Згідно зі ст. 5 
Цивільного кодексу судді заборонено вино-
сити рішення у вигляді положень загально-
го або регламентарного характеру. Це зна-
чить, що судця у своєму рішенні не може 
створювати норму права, яка буде застосо-
вуватися в аналогічних випадках.
У німецькій правовій традиції рішенням 

судів відводиться більш значна роль, ніж у 
Франції. До легітимних функцій німецького 
суду належить, зокрема, функція розвитку 
й удосконалення права, що включає повно-
важення на правотворчу діяльність. Цілі 
правосуддя можуть вимагати від судді вияву 
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і реалізації в його рішеннях принципів, що 
іманентні конституційному правопорядку, 
проте не знайшли втілення в тексті писаних 
законів. Завдання та повноваження у сфері 
правотворчості (в межах Конституції) ніко-
ли не оскаржуватимуться суддями. 
Роль судової правотворчості підвищуєть-

ся в тих країнах романо-германської право-
вої сім’ї, які є членами Європейського Со-
юзу[2].
Аналізуючи юридичну літературу, мож-

на прослідкувати історичне формування та 
розвиток судової правотворчості в романо-
германській сім’ї.
Перший етап – це період звичаєвого 

права (V-ХІ). На даному етапі створюються 
передумови для формування єдиної систе-
ми континентального права. Після падіння 
Римської імперії германські народи при-
несли в правову систему свої національні 
звичаї, свою національну германську пра-
вотворчість. Воно складалося переважно з 
неписаних звичаїв, що існували в народній 
пам’яті і часто були позбавлені належної яс-
ності й визначеності. Германське право було 
досить примітивним, оскільки було присто-
соване лише до вкрай нескладних умов на-
турального господарства, наповнене прин-
ципами спрощеного колективізму – родин-
ного, родового, громадського. 
Існують деякі документи, за допомогою 

яких можливо прослідкувати стан судової 
правотворчості на даному етапі. До них 
належать компіляції Юстиніана (Кодекс, 
Дигести, Інституції, опубліковані з 529 по 
534 р. та доповнені серією новел) у Візан-
тії, Молитовник Аларіха (506 р.) у Франції. 
У даних документах спостерігається, що ді-
яльність судів має правотворчий характер, а 
не конкретизуючий: вони виносять провідні 
роз’яснення щодо правильного застосуван-
ня вже чинних норм і не містять нових норм 
права. 
Окрім вище згаданих документів, біль-

шість германських племен з VI ст. вже мали 
свої закони («закони варварів»), процес 
створення яких тривав до XII ст. У V–VIII 
статтях закони германських племен, що пе-
реважно складалися з їх звичаїв, уперше 
були записані латиною. Йдеться про так 
звані варварські правди (leges barbarorum), 

або закони варварів. Найдавніша з тих, що 
дійшли до нас, – Салічна правда (496). З VI 
століття більшість германських племен уже 
мала свої варварські закони.
На даному етапі судова правотворчість 

формувалась та здійснювалась місцевими 
племенами та народами континентальної 
Європи. У даний період, було зроблено 
першу спробу систематизувати та зробити 
єдині норми (для підданих латинського та 
германського походження), які регулювали 
б судову систему, але їм це не вдалося і біль-
ше спроб вони не здійснювали. У даний пе-
ріод сенсу уточнювати і фіксувати ці норми 
не було, тому що у вирішенні судових справ 
пріоритет мали позаправові засоби: «Божий 
суд», «присяги сторін», «процедура очищен-
ня», «судове випробування», «сваволя місце-
вої влади».
Розвитку та формуванню судової право-

творчості у Ранньому Середньовіччі у Захід-
ній Європі сприяли такі чинники:

- Спеціально-уповноважені судові ор-
гани користувалися «персоналізацією» вар-
варського права. Кожну людину судили за 
правовими звичаями тієї етнічної групи, до 
якої вона належала: франка – за франкськи-
ми (салічними) звичаями, бургунда – за бур-
гундськими, римлянина – за римськими. 

- Судові рішення впливали на викла-
дання основ римського права у юридичних 
школах та університетах Північної Італії 
та Південної Франції. Слід зазначити, що 
у таких відомих університетах тих часів, 
як Болонський, Паризький та ін., акцент 
у навчанні робився не на позитивне пра-
во, а на право як таке, яким воно повинно 
бути, на його зв’язок з релігією, філософією 
та мораллю. Професори-судді доносили до 
студентів загальні принципи та методи, які 
дозволяли створювати справедливі норми. 
Такий підхід до навчання справдовувався і 
з огляду на те, що в університетах навчали-
ся студенти з різних країн, в яких історично 
склалися різні правові джерела. Це сприяло 
розповсюдженню в Європі більш-менш уні-
фікованих уявлень про сутність і зміст судо-
вої правотворчості.

- вивчення та коментування джерел 
римського права суддями та глосаторами 
(глосатори займалися аналізом змісту окре-
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мих слів, аналіз проти-звичаєвих ситуацій, 
порівнянням джерел, результатом чого 
були короткі примітки між рядками або на 
полях оригіналу – глоси);

- судова правотворчість також склада-
лася з рішень церковних соборів, актів Папи 
Римського, декреталій впливових єпископів 
(часто складалося так, що священники бра-
ли на себе функції судді, а їхні акти мали 
характер – нормативно-правового акту), які 
регулювали не тільки питання внутрішньо-
го життя церковних організацій, а й деякі 
сімейні, шлюбні та майнові відносини. 
Як зазначає Г. Дж. Берман, в Європі аж 

до другої половини XI ст. переважали пле-
мінні й місцеві риси звичаєвого права з дея-
кими феодальними елементами [4].
Наступним етапом формування судової 

правотворчості стало формування рома-
но-германської правової сім’ї (XII–XVIII). 
На думку багатьох науковців, саме його 
слід вважати часом, коли з наукової точ-
ки зору з’являється судова правотворчість 
(яка найбільш наближена до сучасності) у 
романо-германській правовій системі. Рене 
Давид характеризував цей період як та-
кий, коли нове суспільство знову почало 
розуміти необхідність звернення до права, 
оскільки тільки право може забезпечити по-
рядок і безпеку. Передові верстви суспіль-
ства вимагали від панівних класів того, щоб 
всі суспільні відносини базувалися тільки 
на праві, щоб був усунений режим анархії і 
сваволі. На сьогодні, виокремлюють п’ять 
обставин, що суттєво вплинули на форму-
вання судової правотворчості в романо-гер-
манській сім’ї в даний період: запозичення 
у римському праві статусу судді, діяльність 
європейських університетів у яких почали 
досліджувати нормативно-правові приписи 
суддів, вплив канонічного права на судову 
систему, створення міського права, створен-
ня торговельного права.
Даний етап мав наступні особливості 

формування судової правотворчості:
- завдяки діяльності суддів та постгло-

саторів (або коментаторів), які намагалися 
осмислити юридичні норми з позицій при-
родного права, римське право починає при-
стосовуватись до потреб сучасності. Хоча 
коментаторів часто піддають критиці за 

використання схоластичних методів, за не-
скінченні суперечки про поняття, їх вплив 
на формування судової правотворчості у 
романо-германському праві важко переоці-
нити. Наприклад, саме на даному етапі було 
вперше використали та теоретично обґрун-
тували поняття «юридична особа» (без якого 
важко уявити сучасне європейське право), 
що в свою чергу спричинило використання 
даного терміну під час судових засідань.

- римське право все більше інтегруєть-
ся у юридичну практику, що пов’язується із 
реалізацією функцій судової влади. Розвиток 
та ускладнення торгівельних зносин, міжна-
родних політичних та культурних стосунків 
вимагають вдосконалення нормативного 
регулювання, що призводить до розширен-
ня сфери застосування римського приватно-
го права, та впливу судових рішень. На змі-
ну персональному підпорядкуванню праву, 
коли особи підпадають під дію франксько-
го, германського або римського права в за-
лежності від особистих якостей, приходить 
конкуренція місцевого та римського пра-
ва, яка все частіше вирішується на користь 
останнього – при розгляді більш складних 
відносин пріоритет надається римському 
праву. Завдяки великому авторитету профе-
сорів права, які займалися дослідженням та 
відродженням римського права, суди часто 
надсилали матеріали складних справ на той 
чи інший юридичний факультет, висновки 
якого фактично перетворювалися на судове 
рішення.

- починає вимальовуватися у судових 
рішенях поділ права на приватне та публіч-
не. Хоча цей поділ права ще не має чітко 
окреслених меж і не знаходить належного 
втілення у законодавчій та судовій практи-
ці, але виникає розуміння тієї істини, що 
практично кожен індивід існує або може іс-
нувати не в одному, а у двох правових по-
лях: як приватна особа і як громадянин сво-
єї держави. 

- подальша диференціація права, яке, 
крім згаданого вже відокремлення права ка-
нонічного від права світського, поділяється 
також на право феодальне, торгове, королів-
ське тощо.
Як зазначає А.Х. Саїдов, за нових умов, 

коли стали популярними ідеї розуму, спра-
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ведливості і гуманізму, відчувалася гостра 
потреба в стійкому порядку, захисті інтер-
есів приватних осіб від держави. Саме таким 
засобом стало право, тобто романо-герман-
ська правова сім’я [5].

 Формування загального права універси-
тетів, були головним джерелом поширення 
нових ідей формування судової правотвор-
чості.
В університетах судову правотворчість 

розглядали як модель соціальної стабіль-
ності та правопорядку. Вивчення судової 
правотворчості не охоплювало процесуаль-
ні процедури, докази, способи виконання 
(дані питання залишались для адміністра-
тивної регламентації), але концентрували 
увагу на судовому розгляді чи виконанні 
прийнятих рішень. Університетська наука 
розглядала судову правотворчість в зв’язку 
з філософією, теологією, релігією. Вище 
згадані науки вказували суддям, як вирішу-
вати справи на основі справедливості, вста-
новлювали правила, за якими повинні були 
жити добропорядні люди. Тобто судова ді-
яльність була орієнтована на положення 
права, а не на власний розсуд під час ви-
несення рішень у справі. Університетська 
юстиція засновувалася на понятті права як 
права-зобов’язання, таким яким воно пови-
нно бути, а не правосутності, яким воно є. 
Вивчення судової правотворчості розгля-
далося у тісному взаємозв’язку з нормами 
моралі. У цьому одна з відмінностей кон-
тинентального права від англо-американ-
ського.
Певний внесок у становлення судової 

правотворчості у даний період, зробило 
канонічне (церковне) право, завдяки ве-
личезному впливу католицької церкви і 
найширшої юрисдикції церковних судів 
(рішення яких включали систему інтерпре-
таційних, правоустановчих, регулятивних 
та інших норм права). Становлячи систему 
канонів-правил, запроваджених церквою і 
пристосованих до устрою церкви, і до жит-
тя вірних (шлюб, заповіт), канонічне право 
ґрунтувалося на принципах римського пра-
ва, вивчалося в університетах нарівні з рим-
ським цивільним правом. Між ними існував 
взаємовплив. У результаті в одних країнах 
континентальної Європи римське право 

стало чинним, в інших – визначило зміст на-
ціонального права, що формувалося [4].
Таким чином, судова правотворчість на 

даному етапі була підготовлена до нового 
розвитку, через появу нових галузей права 
(цехове право, торгове право, міжнародне 
приватне право), які в той час були вже сис-
тематизовані.
Третій етап (ХІХ – початок ХХ ст..) фор-

мування судової правотворчості характери-
зується завершенням процесу формування 
системи романо-германського права як ці-
лісного явища. 
На даному етапі відбувається глобальна 

кодифікація права, яка сприяє подоланню 
роздробленості нормативного матеріалу, 
впорядкуванню діючого законодавства, очи-
щенню його від застарілих норм тощо. Такі 
нормативно – правові акти, як Цивільний 
кодекс Франції 1804 р. (відомий як Кодекс 
Наполеона), Австрійський цивільний ко-
декс 1811 р., Німецький цивільний кодекс 
1896 р., Швейцарський цивільний кодекс 
1907 р. мали не тільки велике значення для 
власних держав, але й значно вплинули на 
формування правових систем інших країн 
світу.
Під впливом кодифікаційних процесів в 

Європі остаточно сформувалися романська 
та центральноєвропейська (германська) 
групи правових систем.
Судова правотворчість на даному етапі 

була направлена на спрямованість право-
творчої активності на встановлення норма-
тивно-правових приписів та їх фіксація у 
судових рішеннях.
Четвертий період розвитку судової пра-

вотворчості у романо-германській сім’ї три-
ває і понині. Період формування судової 
правотворчості асоціюється з посиленням 
розвитку законодавства в європейських 
країнах і кодифікацією. 
Буржуазні революції змінили докорінно 

або відмінили як такі феодальні правові ін-
ститути. Закон стає основним джерелом ро-
мано-германського права. У ХІХ столітті в 
більшості країн Європейського континенту 
приймаються численні кодекси. 
У наш час кодекси (поряд з іншими пра-

вовими актами і насамперед із звичайними 
законами) регулюють практично всі важли-
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ві сфери суспільного життя. Вони в романо-
германській правовій сім’ї є основними дже-
релами права. На вершині піраміди норма-
тивно-правових актів у системі романо-гер-
манського права знаходяться конституції та 
конституційні закони, вища юридична сила 
яких та вплив на зміст і процес розвитку 
системи романо-германського права є безза-
перечні. 
Великі революційні зміни торкнулися 

також правових інститутів і галузей публіч-
ного права. Вони викликані насамперед змі-
ною стосунків між громадянином і держа-
вою, визнанням і подальшим розширенням 
прав і свобод людини і громадянина, рефор-
муванням системи судової влади, що відбу-
лося після прийняття конституцій (визна-
ння принципу поділу влади, поява консти-
туційних судів). У ХХ столітті відбувається 
зближення національних правових систем з 
міжнародним правом.
На даному етапі відбувається зміна тео-

рії і практики судової правотворчості, якій 
притаманні наступні риси:

- конституційні норми є нормами пря-
мої дії, тобто можуть застосовуватися судами 
безпосередньо, навіть за відсутності конкре-
тизуючих законів;

- судові рішення повинні бути право-
вими, тобто відповідати певним стандартам 
свободи, рівності та справедливості;

- Конституція розглядається як жор-
стка, тобто така, яка не може бути свавільно 
змінена за ініціативою парламентської біль-
шості;

- наявність суддівського контролю за 
конституційністю законів, для чого ство-
рюються спеціальні органи конституційної 
юрисдикції (Конституційні суди).

- судова правотворчість здійснюється 
спеціально-уповноваженими судовими ор-
ганами, які реалізують функцію судової вла-
ди; 

- судочинство здійснюється в особли-
вій процесуальній формі, яка спрямована на 
встановлення нормативно-правових при-
писів та їх фіксація у судових правотворчих 
актах.
Поступово змінюється ставлення до су-

дового прецеденту в континентальній Євро-
пі, і хоча закон традиційно має найвищий 

авторитет, але у більшості європейських 
країн він вже не розглядається як безаль-
тернативне джерело права.
У другій половині ХХ століття на фор-

мування судової правотворчості у системі 
романо-германського права суттєво впли-
вають європейські інтеграційні процеси, які 
призвели до створення Європейських спів-
товариств (Європейське економічне співто-
вариство, Європейське співтовариство ву-
гілля і сталі, Європейське співтовариство з 
атомної енергії), а згодом, на їх основі – Єв-
ропейського Союзу та європейського права. 
Головним наслідком цього стала гармоніза-
ція та уніфікація правових систем романо-
германської сім’ї та створення Європейсько-
го суду з прав людин.
Численні норми права ЄС (зокрема, в 

таких галузях, як адміністративне, митне, 
фінансове, трудове право) інкорпоровані у 
відповідні галузі всіх національних право-
вих систем. Завдяки цьому всі правові сис-
теми держав – членів ЄС мають значну кіль-
кість однакових норм.

Висновок
Отже, формування судової правотвор-

чості у романо-германській сім’ї – це склад-
ний процес, який триває і понині. Почина-
ючи з епохи раннього середньовіччя, в кон-
тинентальній Європі відбувалось поступове 
формування судової правотворчості, яке 
тривало протягом усього середньовіччя, в 
Новий час і триває до сьогодні. У XX сто-
літті відбувалося зближення національних 
правових систем з міжнародним правом. У 
другій половині XX століття на розвиток су-
дової правотворчості романо-германського 
права суттєво вплинули європейські інте-
граційні процеси. Їх активне розгортання 
зумовило заснування в 1959 році Європей-
ського Суду з прав людини – оригінального 
за своєю правовою природою інтеграційно-
го утворення, що мають риси міжнародної 
організації.
Для романо-германської правової 

сім’ї характерно наявність розвинутої судо-
вої системи, що в певних рамках визнає зна-
чення судової правотворчості. Судова пра-
вотворчість в ряді сфер відіграє провідну 
роль у розвитку права і в ряді випадків є не 
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чим іншим, як викладом судової практики. 
Звичайно, значення судової правотворчості 
в романо-германськії правовій сім’ї істотно 
відрізняється від англійського загального 
права. Доктрина, загальні принципи права 
мають певне значення як джерела права в 
країнах романо-германської системи. Прак-
тика судів цих країн свідчить, що і доктрина 
і загальні принципи використовуються при 
тлумаченні та застосуванні законів.
На сьогодні, науковці виділяють судову 

правотворчість у романо-германській сім’ї 
як неупереджене вирішення судових справ 
відповідно до внутрішнього переконання 
судді (справедливість, рівність, свобода, гу-
манізм), що ґрунтується на вимогах закону 
(в тому числі процесуальних вимогах) пра-
восуддя, захисту прав і свобод суб’єкта пра-
ва (фізична особа, юридична особа, держава, 
суспільство). 
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SUMMARY 
The article deals with the formation of 

judicial law-making in the Romano-Germanic 
family in terms of legal theory. We investigate the 
legal nature of judicial lawmaking, traced the 
historical formation and development of judicial 
law-making in the Romano-Germanic family and 
there are four stages (periods) of its formation.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається формування судо-

вої правотворчості в романо-германській сім’ї з 
точки зору теорії права. Досліджується правова 
природа судової правотворчості, прослідковується 
історичне формування та розвиток судової пра-
вотворчості в романо-германській сім’ї та виді-
ляється чотири етапи (періоди) її формування. 
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ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÎ-ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÏÓÁË²×ÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ ² 

ÏÎÐßÄÊÓ Â ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

В статье анализируется региональная 
Программа обеспечения общественной без-
опасности и порядка в Харьковской области, 
определенные проблемы, на решение которых 
направлена программа, освещены цели и за-
дачи программы, охарактеризованы задачи 
и мероприятия, которые необходимо выпол-
нить для достижения определенной цели и 
сформированы ожидаемые результаты от 
выполнения Программы, предусмотренные 
координация и контроль за ходом ее выполне-
ния, подчеркнуто, что Программа направле-
на на обеспечение общественной безопасности 
и порядка, охраны прав и свобод человека, а 
также интересов общества и государства и 
противодействия преступности.

Ключові слова: програма, публічна безпека, по-
рядок, протидія злочинності, область, дослідження.

 ÐÀÉÍ²Í ²ãîð Ëüâîâè÷ - êàíäèäàò íàóê ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, Ãëàâà 
Àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, çäîáóâà÷ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Харківська обласна рада затверди-
ла розроблену Харківською обласною 
державною адміністрацією Регіональну 
програму забезпечення публічної безпе-
ки і порядку на 2016-2017 роки [1] (далі 
Програма). Програма була підготовлена 
департаментами обласної державної ад-
міністрації, прокуратурою області, Голо-
вним управлінням Національної поліції 
України в Харківській області, Головним 
управлінням Державної міграційної служ-
би України в Харківській області, Управ-
лінням Державної пенітенціарної служби 
України в Харківській області, Головним 
управлінням Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій в Харківській об-

ласті, управлінням Служби безпеки Укра-
їни в Харківській області, Східним управ-
лінням Національної гвардії України, 
Харківським національним університетом 
внутрішніх справ та іншими структурни-
ми підрозділами правоохоронної системи 
України. Програма має комплексний ха-
рактер і охоплює всі сторони суспільно-
го життя Харківської області. В програмі 
передбачені заходи забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, запобігання кримі-
нальної злочинності, виявлення і усунен-
ня причин та умов злочинності.
Підставою для прийняття регіональної 

Програми забезпечення публічної безпе-
ки і порядку Харківської області на період 
2016-2017 років (далі – Програма) є необ-
хідність удосконалення забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку, охорона прав і 
свобод людини, а також інтересів суспіль-
ства і держави, протидія злочинності.
Метою прийняття акта – удосконален-

ня системи превенції правопорушень, ко-
ординація дій на цьому напрямку органів 
державної виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, територіальних пра-
воохоронних та контролюючих органів, 
громадських інститутів та населення з ме-
тою захисту конституційних прав і свобод 
громадян, дітей, інших мало захищених 
верств населення, забезпечення публічної 
безпеки та порядку у громадських місцях, 
зниження тиску злочинного середовища на 
громадян, підприємців, недопущення за-
гострення криміногенної ситуації в облас-
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ті, створення умов для продуктивного та 
ефективного розвитку економічного, про-
мислового, культурного, науково-технічно-
го потенціалу Харківщини.
В Програмі передбачено виконання низки 

заходів, зокрема,
- постійний моніторинг криміноген-

ної ситуації та забезпечення своєчасного 
реагування на негативні зміни;

- аналіз соціальних та економічних 
проблем, інших чинників, що
впливають на криміногенну ситуацію, 

визначення заходів щодо мінімізації їх не-
гативних наслідків;

- вивчення та впровадження у прак-
тичну діяльність міжнародного досвіду 
превенції правопорушень, протидії зло-
чинності та корупції;

- удосконалення взаємодії органів 
влади та правоохоронних органів у питан-
нях забезпечення публічної безпеки та по-
рядку, превенції правопорушень;

- надання допомоги в удосконаленні 
науково-методичного, матеріально-техніч-
ного та інформаційного забезпечення пра-
воохоронних та інших органів, що прийма-
ють участь у забезпеченні публічної безпе-
ки та порядку;

- залучення до організації системи за-
безпечення публічного порядку науковців, 
представників громадських інститутів, під-
тримання ініціативи громадян з цих пи-
тань;

- профілактична робота з керівника-
ми громадських об’єднань з метою попе-
редження радикальних та екстремістських 
проявів, усунення причин і умов, що спри-
яють тероризму, екстремізму, роз’яснення 
руйнівних та негативних наслідків цих 
проявів;

- реалізація заходів, спрямованих на 
вилучення зброї, боєприпасів, вибухових 
речовин, що перебувають у незаконному 
обігу;

-  протидія незаконному обігу нарко-
тичних, психотропних, сильнодіючих ре-
човин, їх аналогів та прекурсорів;

- моніторинг міграційних потоків, 
удосконалення системи контролю цих про-
цесів з метою зниження рівня нелегальної 
міграції;

- запобігання правопорушенням, 
пов’язаним із незаконним обігом алкоголь-
ної продукції,

- здійснення заходів поліцейського 
піклування, запобігання насильству в сім’ї;

- запровадження системи превентив-
них заходів щодо протидії правопорушен-
ням проти громадської моралі та торгівлі 
людьми;

-  превенція правопорушень на побу-
товому ґрунті, на ґрунті зловживання алко-
гольними напоями;

- запровадження системних заходів 
захисту дітей від протиправних посягань, 
ювенальної превенції, попередження втяг-
нення підлітків у протиправну діяльність, 
попередження бездоглядності, безпритуль-
ності, жебракування серед дітей;

- посилений контроль ситуації у пу-
блічних місцях, передусім при проведенні 
заходів за участю значної кількості грома-
дян;

- запобігання правопорушенням, що 
вчиняються з використанням телекомуні-
каційних мереж та мережі Інтернет;

- системна реалізація заходів щодо 
патріотичного, культурного, морального, 
духовного, спортивного виховання грома-
дян, передусім дітей, підлітків та молоді, 
залучення до процесів виховання пред-
ставники громадськості та правоохоронців;

- запровадження комплексних за-
ходів, спрямованих на формування дові-
ри населення до органів державної влади, 
правоохоронних органів, в тому числі у пи-
таннях побудови правового суспільства та 
розбудови Харківщини як безпечного міс-
ця для життя людей.
Забезпечення публічної безпеки і по-

рядку, протидія правопорушенням на те-
риторії Харківської області є однією із най-
більш актуальних проблем, які мають ви-
рішуватися місцевими державними органа-
ми виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. Особливої уваги зазначе-
ні питання набувають з урахуванням демо-
графічних, культурних, економічних, адмі-
ністративно-територіальних особливостей 
регіону, у тому числі наявністю спільного 
кордону з Російською Федерацією, набли-
женням до захоплених незаконними вій-
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ськовими формуваннями окремих районів 
Луганської та Донецької областей, на тери-
торії яких проводиться антитерористична 
операція.
Серед основних факторів, які вплива-

ють на загальний стан публічної безпеки і 
порядку, а також сприяють вчиненню пра-
вопорушень, необхідно виділити такі:

- суспільно-політичні: продовження 
військових дій в окремих районах Луган-
ської та Донецької областей; вивезення із 
зони АТО до інших областей значної кіль-
кості озброєння, боєприпасів, вибухових 
речовин та їх використання для здійснення 
злочинної діяльності;

- економічні: корупційні процеси; 
недостатньо ефективні заходи щодо розви-
тку виробництва та промисловості; змен-
шення обсягів капітальних інвестицій; 
велика частка збиткових підприємств; де-
вальвація гривні, знецінення доходів насе-
лення, зростання цін на всі види товарів та 
послуг;

- соціальні: низький рівень заробіт-
ної плати; безробіття; недостатня кількість 
робочих місць для працездатного населен-
ня; тіньовий ринок праці; суттєве зростан-
ня цін на комунальні послуги; бездогляд-
ність дітей; низька ефективність системи 
заходів щодо соціальної адаптації раніше 
судимих осіб, які повернулися з місць по-
збавлення волі;

- культурні: недостатній рівень 
культури та правосвідомості громадян, що, 
поряд з іншими факторами, сприяє поши-
ренню алкоголізму, наркоманії, насиль-
ства в сім’ї, побутових конфліктів; низький 
вплив на правосвідомість громадян, куль-
турний освітній рівень громадських та ре-
лігійних інституцій.
Пріоритетним напрямом діяльності 

органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, правоохоронних 
органів є захист конституційних прав і 
свобод громадян, забезпечення публічної 
безпеки та порядку, що полягає у визна-
ченні та реалізації комплексних заходів, 
спрямованих на усунення причин і умов, 
що сприяють правопорушенням, коорди-
нації спільних зусиль діяльності у цьому 
напрямі, широкого залучення до цієї ро-

боти представників громадського суспіль-
ства.
Ефективність реалізації державними 

органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, територіаль-
ними правоохоронними органами та пред-
ставниками громадського суспільства захо-
дів щодо забезпечення публічної безпеки 
та порядку на території Харківської області 
обумовлена системністю їх проведення на 
основі детального аналізу криміногенної 
ситуації та застосування комплексних під-
ходів до вирішення проблемних питань 
шляхом планування профілактичних захо-
дів у рамках виконання регіональних про-
грам. Позитивний характер такої практи-
ки підтверджується статистичними даними 
про характер криміногенної ситуації
в області, тенденціями її розвитку, ди-

намікою та структурою кримінальних зло-
чинів та інших правопорушень, а також 
залучення до участі у правоохоронній ді-
яльності все більшої кількості громадян і 
громадських організацій.
Системна реалізація заходів, передбаче-

них комплексною Програмою профілакти-
ки правопорушень у Харківській області на 
2011 -2015 роки, затвердженою рішенням 
Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 
82-VІ, дозволила, навіть у складних умовах, 
обумовлених загостренням проявів сепара-
тизму та активізації діяльності диверсійних 
та терористичних угруповань у 2014 – 2015 
роках, не допустити загострення криміно-
генної ситуації та гарантувати населенню 
належний рівень безпеки у регіоні.
За цей період не допущено зростання 

загального рівня злочинності, який у роз-
рахунку на 10 тис. населення відповідає 
середньому в Україні, а рівень тяжких та 
особливо тяжких злочинів – є нижчим від 
середньодержавного показника. У струк-
турі злочинів спостерігається зменшен-
ня на 25% кількості умисних убивств, на 
21%-тяжких тілесних ушкоджень зі смер-
тельними наслідками. Менше вчиняєть-
ся правопорушень дітьми та підлітками. 
У 2015 році встановлено 257 (торік 300) 
дітей, які скоїли кримінальні правопору-
шення. Внаслідок удосконалення системи 
забезпечення публічної безпеки зменши-
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лася загальна кількість скоєних криміналь-
них правопорушень, вчинених у публічних 
місцях (2872 – у 2015 році проти 5031 – у 
2014 році), що становить 7% (проти 16% у 
минулому році) від загальної кількості об-
лікованих кримінальних правопорушень, у 
тому числі на вулицях (1901 проти 3099), 
а також скоєних у публічних місцях тяж-
ких та особливо тяжких кримінальних 
правопорушень (734 проти 936), убивств 
(16 проти 21), тяжких тілесних ушкоджень 
(13 проти 20), крадіжок (1225 проти 2728), 
грабежів (475 проти 679), угонів автомото-
транспорту (59 проти 98) та хуліганств (114 
проти 131). Спостерігається тенденція до 
зниження рівня злочинності на вулицях та 
у публічних місцях, обладнаних сучасними 
системами відео-спостереження, що вказує 
на необхідність продовження цієї роботи. 
Система забезпечення публічної безпеки на 
вулицях удосконалювалася також шляхом 
залучення до протидії правопорушенням 
членів громадських формувань, перш за 
все у населених пунктах, де відсутні штатні 
працівники поліції. Громадські активісти 
брали активну участь у заходах з публіч-
ної безпеки, залучалися до несення служби 
на блокпостах, до патрулювання території 
спільно з працівниками поліції. За участю 
громадськості у 2015 році виявлено 1490 
(проти 1967 у 2014 році) адміністративних 
правопорушень.
Особливу увагу було приділено вилу-

ченню з незаконного обігу зброї, боєпри-
пасів, вибухових речовин, що вивозиться 
із зони проведення антитерористичної 
операції. У 2015 році з незаконного обігу 
вилучено 96 пістолетів, 15 револьверів, 33 
рушниці, 24 карабіни, 12 гвинтівок, 20 об-
різів, 18 автоматів, 5 кулеметів, 44 гранато-
мети, 26 одиниць газової та пневматичної 
зброї, 22 одиниці саморобної зброї, 140 час-
тин зброї, 60,5 тис. патронів, 503 гранати, 
35 снарядів, 562 боєприпаси, 7,3 кг поро-
ху, 101 вибуховий пристрій. Активізацію 
цієї роботи досягнуто передусім шляхом 
побудови комплексної багаторівневої сис-
теми публічної безпеки в області, а саме: 
організації першої лінії оборони на кордо-
ні області силами прикордонників; другої 
лінії захисту силами блокпостів за участю 

працівників правоохоронних органів, а та-
кож третьої лінії – дії мобільних оператив-
них нарядів силових відомств, які діють на 
автошляхах та на ділянках поза межами 
блокпостів. Побудовану систему безпеки в 
області необхідно зберігати та удосконалю-
вати.
Якісних змін досягнуто також у сфері 

захисту економічних відносин. Активніше 
викривалися факти кримінальної корупції, 
кримінальних правопорушень, пов’язаних 
з використанням бюджетних коштів, зло-
чинних схем виведення із державної влас-
ності земельних ресурсів. Ефективніше 
здійснювалися заходи щодо протидії нар-
котизації населення, попередження втягу-
вання до вживання наркотичних речовин 
інших осіб, викриття правопорушників, які 
займаються збутом наркотиків, утримують 
притони для виробництва та збуту нарко-
тичних речовин.
У 2015 році відкрито 1607 (у 2014 році – 

2189) кримінальних проваджень за злочи-
нами у сфері незаконного обігу наркотиків; 
із них 381 (445) – за фактами збуту нарко-
тичних речовин; 10 (22) – схиляння інших 
осіб до вживання наркотиків; перекрито 
9 (5) міжнародних каналів поставки нар-
котичних речовин; викрито 31 (57) кримі-
нальне правопорушення у сфері легально-
го обігу наркотиків. Припинено діяльність 
159 (222) наркопритонів, із них 43 (69) – 
для виготовлення наркотичних засобів.
Реалізація програмних заходів обумо-

вила формування позитивних соціальних 
тенденцій серед населення області. На це 
вказує статистика щодо зменшення скарг 
на дії працівників правоохоронних орга-
нів, а також розширення кола громадян, 
громадських організацій, волонтерів, які 
співпрацюють з правоохоронними органа-
ми у виконанні покладених на них завдань 
щодо забезпечення публічної безпеки та 
порядку, протидії діяльності радикальних 
та екстремістських організацій. На даний 
час щодня до забезпечення діяльності із 
публічної безпеки залучається 80 спільних 
нарядів за участю представників громад-
ськості та працівників поліції.
З урахуванням позитивного ефекту, 

одержаного від реалізації програмних за-
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ходів, доцільно зберегти та продовжити 
напрацьовану систему аналізу стану право-
порядку в області, виявлення проблемних 
питань, які негативно впливають на стан 
оперативної обстановки, та визначення 
комплексних заходів, спрямованих на їх 
вирішення, особливо, враховуючи те, що, 
криміногенна ситуація на території Хар-
ківській області залишається складною та 
незважаючи на заходи, що вживаються, 
з метою якісного удосконалення системи 
охорони публічної безпеки.
У 2014 році на території області заре-

єстровано близько чотирьох десятків те-
рористичних актів, більше десятка таких 
подій відбулося у 2015 році. Наявність 
спільного кордону з областями, в окремих 
районах яких проводиться антитерорис-
тична операція, обумовлює ввезення на 
Харківщину значної кількості зброї, боє-
припасів та вибухових речовин, засилання 
розвідувально-диверсійних та терористич-
них угруповань, які використовуються для 
вчинення злочинів на території регіону.
На фоні соціальних та фінансово-еконо-

мічних проблем населення спостерігається 
збільшення кількості тяжких та особливо 
тяжких злочинів проти життя та здоров’я 
особи, у тому числі убивств, тяжких тілес-
них ушкоджень, учинених на побутовому 
ґрунті, а також на ґрунті конфліктів під час 
спільного вживання алкогольних напоїв. 
Відмічається зростання кількості злочинів 
корисливо- насильницького спрямування, 
таких як розбої, грабежі, а також злочи-
нів проти власності: крадіжок, шахрайств. 
Проблемним питанням залишається скоєн-
ня крадіжок майна громадян, у тому числі з 
квартир, з автотранспортних засобів.
Турбують криміногенні процеси, що 

відбуваються у дитячому середовищі. Не-
зважаючи на те, що загальна кількість вчи-
нених неповнолітніми злочинів зменши-
лася, мали місце випадки учинення дітьми 
тяжких та особливо тяжких злочинів: умис-
них убивств, розбоїв, грабежів, крадіжок. 
Значною є кількість дітей, які потерпають 
від злочинів, передусім від злочинів корис-
ливо-насильницького спрямування, вчине-
них їх однолітками. Особливо непокоять 
випадки загибелі дітей від убивств, а та-

кож випадки вчинення відносно дітей ста-
тевих злочинів, факти втягнення дітей до 
вживання наркотиків. Зазначене потребує 
удосконалення методів профілактичної ро-
боти серед підлітків, попередження бездо-
глядності та безпритульності дітей, вжиття 
скоординованих заходів щодо соціального 
захисту дітей, їх охоплення заходами пра-
вового виховання та організованого дозвіл-
ля, засвоєння правил безпечної поведінки, 
більш активної пропаганди серед підлітків 
здорового способу життя.
З метою зниження рецидивної зло-

чинності більше уваги необхідно приділи-
ти питанням соціальної адаптації осіб, які 
повернулися з місць позбавлення волі, та 
осіб, які раніше притягувалися до відпові-
дальності за вчинення кримінальних пра-
вопорушень, якими сьогодні вчиняється 
кожний третій злочин в області. Необхідно 
удосконалювати роботу з попередження 
правопорушень на побутовому ґрунті, фак-
тів насильства та жорстокого поводження в 
сім’ї.
Координації зусиль потребують про-

блеми наркотизації населення. Необхідно 
активізувати роботу з виявлення та припи-
нення злочинної діяльності організаторів 
наркотрафіків, осіб, які збувають наркоти-
ки, організовують притони для їх вживання 
та виробництва, втягують у вживання нар-
котиків інших осіб, у тому числі неповно-
літніх. Потребують напрацювання форми 
і методи протидії поширенню нових видів 
наркотичних засобів та психотропних ре-
човин, у тому числі, які розповсюджують-
ся у вигляді курильних сумішей, солей для 
ваші тощо. Більш активними мають бути 
заходи щодо недопущення використання 
розважальних та навчальних закладів для 
розповсюдження наркотичних, психотроп-
них речовин, їх аналогів та прекурсорів. 
Необхідно посилити контроль на об’єктах 
легального обігу наркотиків.
У зв’язку із продовженням військового 

протистояння в окремих районах Луган-
ської та Донецької областей зберігається 
висока ймовірність терористичних загроз, 
у тому числі під час проведення масових за-
ходів. У місцях перебування значної кіль-
кості громадян спостерігається підвищена 
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активність діяльності екстремістських на-
строїв, передусім серед молоді. У зв’язку із 
цим питання протидії терористичним про-
явам є одним із першочергових у роботі 
правоохоронних органів та органів влади, 
передусім щодо забезпечення безпеки кри-
тичної інфраструктури та об’єктів життєза-
безпечення населення.
Необхідно посилити роботу з установ-

лення засобів розгалуженої системи віде-
оспостереження, основним призначенням 
якої має стати постійний моніторинг об-
становки, зокрема в місцях масових скуп-
чень громадян, забезпечення негайного 
реагування на виявлені у ході моніторингу 
правопорушення. Необхідно вирішити пи-
тання щодо оптимальних методів обробки 
інформації, яка надходить засобами відеос-
постереження, що обумовлює необхідність 
створення спеціалізованого програмно-
апаратного комплексу для накопичення 
відеоданих. Основним робочим засобом 
системи має стати інтелектуальна складо-
ва, яка надасть можливість не лише орга-
нізовувати збереження відеоінформації на 
серверах та, у разі необхідності, її пере-
гляд, а також дозволить організувати без-
посередній доступ до кожної відеокамери 
на детальній інтерактивній карті міста, ві-
добразити об’єкти та осіб, які можуть впли-
вати на розвиток ситуації в кожному кон-
кретному випадку, а також спрогнозувати 
подальший розвиток ситуації та організу-
вати швидке вжиття необхідних заходів 
реагування силами нарядів охорони право-
порядку, бригадами комунальних та спеці-
альних служб, що найближче знаходяться 
від місця вчинення правопорушення тощо.
В умовах реформування системи пу-

блічної безпеки у державі, суттєвого ско-
рочення штатної чисельності правоохо-
ронних структур нагальною є необхідність 
удосконалення їх технічного оснащення, 
об’єднання зусиль силових відомств, коор-
динації їх дій з діяльністю органів влади 
та інститутів громадянського суспільства, 
у тому числі шляхом затвердження регіо-
нальної Програми забезпечення публічної 
безпеки і порядку в Харківській області на 
період 2016-2017 років, що дозволить здій-
снювати цю роботу на плановій, системній, 

послідовній, комплексній основі, сконцен-
трувати наявні можливості на першочерго-
вих завданнях, спрямованих на превенцію 
правопорушень, боротьбу зі злочинністю, 
патріотичне виховання населення.
Основною метою Програми є удоскона-

лення системи превенції правопорушень, 
координація у цьому напрямі дій органів 
державної виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування, територіальних 
правоохоронних та контролюючих орга-
нів, громадських інститутів та населення з 
метою захисту конституційних прав і сво-
бод громадян, дітей, інших малозахищених 
верств населення, забезпечення публічної 
безпеки та порядку у громадських місцях, 
зниження тиску злочинного середовища 
на громадян, підприємців, недопущення 
загострення криміногенної ситуації в регі-
оні, створення умов для продуктивного та 
ефективного розвитку економічного, про-
мислового, культурного, науково-технічно-
го потенціалу Харківщини.
Виконання Програми надасть можли-

вість:
- стабілізувати криміногенну ситуа-

цію в регіоні шляхом мінімізації загроз пу-
блічній безпеці і порядку;

- підвищити рівень вуличної безпеки; 
зниження долі тяжких та особливо тяжких 
злочинів у публічних місцях та на вулицях; 
зменшити кількість аварій на автошляхах;

- знизити рівень посадових злочинів 
серед службових осіб органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, праців-
ників правоохоронних, державних контр-
олюючих органів, органів, наділених до-
звільними та владними повноваженнями, 
у тому числі зловживань при використанні 
бюджетних коштів та земельних ресурсів;

- зменшити кількість злочинів на 
побутовому грунті, у стані алкогольного 
сп’яніння, а також рецидивної злочиннос-
ті;

- знизити рівень злочинів, пов’язаних 
із незаконним обігом наркотиків, зброї, бо-
єприпасів, вибухових речовин;

- зменшити кількість порушень пра-
вил реалізації алкогольної, тютюнової, лі-
керо-горілчаної продукції, спирту; право-
порушень у сфері моралі;
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- знизити рівень дитячої злочиннос-
ті; формувати у дитячому та молодіжному 
середовищі негативне сприйняття проти-
правної поведінки та вчинення правопору-
шень;

- зменшити питому вагу протиправ-
них діянь, вчинених на грунті екстремізму, 
расизму, ксенофобії та радикальних погля-
дів;

- посилити перепускний режим на 
кордоні Харківської області. Не допустити 
порушення правил в’їзду – виїзду і перебу-
вання в Україні біженців, іноземців та осіб 
без громадянства. Запобігати проникнен-
ню на територію області представників не-
законних воєнізованих формувань;

- підвищити антитерористичну за-
хищеність та безпеку державних установ;

- забезпечити цивільну безпеку 
об’єктів інфраструктури регіону;

-  підвищити рівень готовності на-
селення регіону до протидії виникненню 
надзвичайних ситуацій;

- знизити кількість випадків пропа-
ганди тероризму, розпалювання міжнаціо-
нальної, міжрелігійної ворожнечі, дестабі-
лізації соціально-політичної обстановки на 
території області.
Досягнути результатів можливо шля-

хом скоординованої та узгодженої реаліза-
ції виконавцями визначених Програмою 
заходів у встановлені терміни; відпові-
дального ставлення виконавців до якіс-
ного виконання завдань та ефективного 
використання бюджетних асигнувань, 
виділених на реалізацію Програми; реа-
лізації і Програми з урахуванням заходів, 
передбачених законодавчими та норма-
тивно-розпорядчими документами; по-
стійного та систематичного контролю за 
ефективністю реалізації заходів, передба-
чених Програмою, шляхом надання вико-
навцями піврічних письмових звітів про 
хід виконання Програми, а також шляхом 
звітування про хід виконання Програми 
перед громадськістю, Харківською облас-
ною радою.
У даній сфері правового регулювання 

діє Конституція України[2], Закон України 
«Про національну поліцію»[3], Закон Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Украї-

ні»[4], Закон України «Про місцеві держав-
ні адміністрації»[5].
У результаті виконання Програми очіку-

ється:
- стабілізація криміногенної ситуації 

в області шляхом мінімізації загроз публіч-
ній безпеці і порядку;

- підвищення рівня вуличної без-
пеки; зниження долі тяжких та особливо 
тяжких злочинів у публічних місцях та на 
вулицях; зменшення кількості аварій на ав-
тошляхах;

- зниження рівня посадових злочинів 
серед службових осіб органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, праців-
ників правоохоронних, державних контр-
олюючих органів, органів, наділених до-
звільними та владними повноваженнями, 
у тому числі зловживань при використанні 
бюджетних коштів та земельних ресурсів;

- зменшення кількості злочинів на 
побутовому ґрунті, у стані алкогольного 
сп’яніння, а також рецидивної злочинності;

- зниження рівня злочинів пов’язаних 
із незаконним обігом наркотиків, зброї, бо-
єприпасів, вибухових речовин;

- зменшення кількості порушень пра-
вил реалізації алкогольної, тютюнової, лі-
керо-горілчаної продукції, спирту; право-
порушень у сфері моралі;

- зниження рівня дитячої злочиннос-
ті; формування у дитячому та молодіжному 
середовищі негативного сприйняття про-
типравної поведінки та вчинення правопо-
рушень;

- зменшення питомої ваги проти-
правних діянь вчинених на ґрунті екстре-
мізму, расизму, ксенофобії та радикальних 
поглядів;

- посилення перепускного режиму на 
кордоні Харківської області; недопущен-
ня порушень правил в’їзду- виїзду і пере-
бування в Україні біженцями, іноземцями 
та особами без громадянства; запобігання 
проникненню та територію області пред-
ставників незаконних воєнізованих форму-
вань;

- підвищення антитерористичної за-
хищеності та безпеки державних установ;

- забезпечення цивільної безпеки 
об’єктів інфраструктури області;
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- підвищення рівня готовності насе-
лення області до протидії виникненню над-
звичайних ситуацій;

- зниження рівня випадків пропа-
ганди тероризму, розпалювання міжнаціо-
нальної, міжрелігійної ворожнечі, дестабі-
лізації соціально- політичної обстановки на 
території області. 
Виконання регіональної Програми за-

безпечення публічної безпеки і порядку в 
Харківській області на 2016-2017 роки буде 
забезпечуватись фінансуванням з обласно-
го бюджету в сумі 16 млн. 152 тис. грн. за 
участі районних державних адміністрацій 
та міських рад (міст обласного значення) 
та під контролем обласної державної адмі-
ністрації і постійної комісії обласної ради з 
правових питань, регуляторної політики, 
законності, громадського порядку, бороть-
би з корупцією та злочинністю та комісії з 
питань бюджету.
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АНОТАЦІЯ 
В статті аналізується регіональна Про-

грама забезпечення публічної безпеки і порядку 
в Харківській області, визначені проблеми, на 
розв`язання яких спрямована програма, ви-
світлені мета та завдання програми, охарак-
теризовані завдання та заходи, які необхідно 
виконати для досягнення визначеної мети та 
сформовані очікувані результати від виконан-
ня Програми, передбачені координація і контр-
оль за ходом її виконання, підкреслено, що Про-
грама спрямована на забезпечення публічної 
безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, 
а також інтересів суспільства і держави та 
протидії злочинності.

SUMMARY 
The article analyzes the regional program 

to ensure public safety and order in the Kharkiv 
region, certain issues addressed by the program, 
highlights program goals and objectives, described 
tasks and activities, to be performed in order to 
achieve a certain goal and generated the expected 
results from the implementation of the Programme, 
provided for the coordination and monitoring of 
its implementation, emphasized that the program 
is aimed at ensuring public safety and order, 
protection of human rights and freedoms, as well 
as the interests of society and the state, and fi ghting 
crime.
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В статье анализируются нормы Зако-
на Украины «О Счетной палате» 2015 года 
и других нормативных актов относительно 
назначения, увольнения членов Счетной па-
латы и гарантий их правового статуса, вы-
сказывается мнение автора о внесении к ним 
изменений и дополнений
Ключові слова: Рахункова палата, фінансовий 

контроль, члени Рахункової палати, Верховна Рада 
України, гарантії правового статусу, незалежність
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контролю, що відбувся у Мехіко (листопад 
2007 року), прийнято Мексиканську декла-
рацію незалежності [2] (далі Мексиканська 
декларація), в якій містяться вісім базових 
принципів, що випливають із Лімської де-
кларації керівних принципів контролю та 
стосуються незалежності Вищих органів фі-
нансового контролю (далі – ВОФК). Одним 
із таких принципів є принцип незалежності 
Голів та членів ВОФК, включаючи гарантію 
перебування на посаді та судовий імунітет 
під час виконання обов’язків.
У п.3 ст. 3 Закону України «Про Рахун-

кову палату» [5] заз начено, що незалежність 
Рахункової палати забезпечується встанов-
леним Конституцією України і цим Законом 
порядком призначення на посади та звіль-
нення з посад членів Рахункової палати. Хоч 
структура і штатний розпис апарату Рахун-
кової палати затверджуються Рахунковою 
палатою в межах бюджетних призначень на 
забезпечення діяльності Рахункової палати, 
але аналізуючи вказаний Закон важко ска-
зати про те, що Рахункова палата повністю 
є незалежною від Верховної Ради України. 
Так, члени Рахункової палати призначають-
ся на посади та звільняються з посад Вер-
ховною Радою України відповідно до вимог 
цього Закону та в порядку, встановленому 
Регламентом Верховної Ради України. Зако-
нодавством передбачено конкурсний відбір 
на заняття посади члена Рахункової   палати 
та деталізовано процедуру проходження та-
кого конкурсу. Так, не пізніше як за шість 
місяців до закінчення строку повноважень 

Рахункова палата є спеціальним 
суб’єктом, який здійснює контроль у сфері 
публічних фінансів. Враховуючи особливий 
статус цієї інституції як єдиного державно-
го контрольного органу про який йдеться 
у Конституції України, законодавство, що 
визначало її правовий статус потребувало 
оновлення. Відповідно, у 2015 році був при-
йнятий новий Закон України «Про Рахун-
кову палату» [5], що вніс певні корективи у 
призначенні, і у звільненні членів Рахунко-
вої палати, оскільки ця процедура має важ-
ливе значення, бо від кваліфікації членів 
Рахункової палати, можливості виконувати 
той чи інший обсяг роботи залежить і до-
тримання чинного законодавства. Метою 
даної публікації є окреслення пропозицій 
щодо змін і доповнень до законодавства сто-
совно призначення, звільнення та гарантій 
правового статусу членів Рахункової палати, 
з метою дотримання принципу незалежнос-
ті їх діяльності.
На ХІХ Конгресі Міжнародної організа-

ції вищих органів державного фінансового 
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члена Рахункової палати або протягом 14 
днів з дня дострокового припинення ним 
повноважень оголошується конкурс на за-
йняття посади члена Рахункової палати. 
Оголошення про умови та строки проведен-
ня такого конкурсу розміщується на офіцій-
ному веб-сайті Верховної Ради України та 
публікується в газеті «Голос України» за по-
данням комітету, до предмета відання яко-
го належать питання бюджету. Для участі в 
конкурсі на посаду члена Рахункової палати 
кандидат на таку посаду подає до комітету 
Верховної Ради України, до предмета віда-
ння якого належать пи тання бюджету, певні 
документи. Даний комітет розглядає подані 
документи та попередньо обговорює канди-
датів щодо їх відповідності вимогам, вста-
новленим Законом України «Про Рахун-
кову палату», і подає на розгляд Верховної 
Ради України рішення з висновками щодо 
кожного кандидата. Отже перший етап кон-
курсного відбору – це проходження канди-
датами на посаду комітету. Чинним законо-
давством чітко не деталізовано цю проце-
дуру, не визначено яким чином проходить 
обговорення, не передбачено обов’язковість 
заслуховування осіб, що претендують на по-
саду члена Рахункової палати, тощо. Лише 
зрозуміло, що відповідно до законодавства 
(ст.. 49 Закону України «Про комітети Вер-
ховної Ради України» [4]) за результатом за-
сідання Комітету з питань бюджету щодо 
осіб, які пропонуються для призначення 
Верховною Радою України щодо результа-
тів слухань приймаються рекомендації. Ана-
ліз інформації – повідомлення Верховній 
Раді України «Про результати проведених 
заходів конкурсу для призначення ново-
го складу Рахункової палати», що розміще-
на на сайті Комітету з питань бюджету (рі-
шення комітету від 18.03.2016) [1] дозволяє 
констатувати, що проходження комітету пе-
редбачає: 1) оприлюднення інформації про 
кандидатів, які подали документи для участі 
у конкурсі на веб-сайтах комітету та Верхо-
вної Ради України; 2) направлення необхід-
них документів всіх кандидатів в установ-
леному порядку Апаратом Верховної Ради 
України для проведення спеціальної пере-
вірки, передбаченої Законом України «Про 
запобігання корупції»; 3) опрацювання ві-

домостей про кожного кандидата на посаду 
(подані ними на конкурс), результатів спе-
ціальної перевірки, матеріалів незалежної 
оцінки громадської організації Центр полі-
тичних студій та аналітики, анкет самооці-
нювання кандидатів, які комітет рекомен-
дує заповнити кандидатам для вивчення їх 
професійної діяльності; 4) проведення спів-
бесід з кандидатами на посаду за участю на-
родних депутатів України – членів комітету 
з питань бюджету та представників громад-
ської організації Центр політичних студій та 
аналітики, які є експертами Реанімаційного 
пакету реформ. Законодавством не перед-
бачено проведення оцінювання кандидатів 
будь-якою громадською організацією, отже 
незрозумілим є опрацювання комітетом 
матеріалів незалежної оцінки громадської 
організації Центр політичних студій та ана-
літики. Можлива ситуація, коли вказана 
громадська організація надасть матеріали, 
які Комітет з питань бюджету прийме до 
відома і це негативно вплине на результати 
проходження конкурсу певним кандидатом, 
що в подальшому може призвести до оскар-
ження рішення комітету. Наявність норми 
у ст.. 44 Закону України «Про комітети Вер-
ховної Ради України» [4] про те, що «при-
йняті комітетом акти можуть бути перегля-
нуті, якщо за це проголосує більшість від 
затвердженого Верховною Радою України 
складу членів комітету», означає, що існує 
можливість оскарження рішень, висновків, 
рекомендацій Комітету з питань бюджету. 
На жаль, Законом України «Про Рахунко-
ву палату» [5] не передбачено особливості 
оскарження рекомендації комітету з питань 
бюджету у такому випадку. Вважаємо за не-
обхідне доповнити п. 2 ст.20 вказаного За-
кону наступною нормою: «Акт комітету, до 
відання якого належать питання бюджету, 
може бути оскаржений кандидатом на поса-
ду члена Рахункової палати у встановленому 
законодавством порядку». 
Наступний етап призначення на по-

сади членів Рахункової палати передбачає 
надання народним депутатам не пізніш як 
за три дні до розгляду Верховною Радою 
України даного питання рішення Комітету 
з питань бюджету та відомості про канди-
датів на посади членів Рахункової палати. 
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Далі проводиться обговорення кандидатів 
на посади членів Рахункової палати за учас-
тю представників депутатських фракцій (де-
путатських груп), представників комітетів, 
народних депутатів. Відбір на посади чле-
нів Рахункової палати здійснюється Верхо-
вною Радою відкритим рейтинговим голо-
суванням по кожному кандидату окремо. 
Законодавством передбачено, що Верховна 
Рада України призначає членів Рахункової 
палати списком, визначеним за підсумками 
рейтингового голосування, відповідно до 
кількості вакантних посад відкритим голо-
суванням більшістю голосів народних депу-
татів від конституційного складу Верховної 
Ради. У статті 2082 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» [7] за-
значено, що «якщо за список кандидатів на 
посади членів Рахункової палати не отри-
мано необхідної для призначення кількості 
голосів народних депутатів, оголошується 
повторний конкурс, який проводиться від-
повідно до процедури, визначеної цією стат-
тею». Дана норма вказує на те, що якщо не 
має домовленостей між депутатами чи коа-
ліційних домовленостей, то Рахункова пала-
та ще довго не працюватиме у новому скла-
ді. Вважаємо, що рейтингового голосування 
достатньо для призначення членів Рахун-
кової палати. Враховуючи це, слід змінити 
текст абзацу 2 пункту 5 вказаної статті, зо-
крема викласти його у такій редакції: «Вер-
ховна Рада призначає членів Рахункової 
палати, за підсумками рейтингового голо-
сування, відповідно до кількості вакантних 
посад». У означеній статті не передбачено 
як здійснюватиметься голосування у Вер-
ховній Раді коли буде звільнено одного чи 
декількох членів Рахункової палати, з під-
став передбачених чинним законодавством. 
Запропоновані нами зміни і доповнення 
сприятимуть вирішенню і даної проблеми. 
Але можливі випадки коли за кандидата на 
посаду не проголосувала необхідна кількість 
народних депутатів. Отже абзац 3 пункту 5 
вказаної статті слід викласти у новій редак-
ції: «якщо за кандидата на посаду члена Ра-
хункової палати не отримано необхідної для 
призначення кількості голосів народних де-
путатів, оголошується повторний конкурс, 
який проводиться відповідно до процедури, 

визначеної цією статтею». Рішення щодо 
призначення на посаду Голови, іншого чле-
на Рахункової палати оформляється відпо-
відною постановою Верховної Ради.
Залежним від Верховної Ради України, 

а особливо від її Голови є Голова Рахунко-
вої палати, бо саме Голова Верховної Ради 
України вносить на розгляд Верховної Ради 
подання про призначення на посаду Голови 
Рахункової палати одного з членів Рахунко-
вої палати. Призначення на посаду Голови 
Рахункової палати здійснюється відкритим 
голосуванням більшістю голосів народних 
депутатів від конституційного складу Вер-
ховної Ради. У той же час заступник Голови 
Рахункової палати обирається на засіданні 
Рахункової палати шляхом відкритого го-
лосування за поданням Голови Рахункової 
палати зі складу членів Рахункової палати. 
Заступник Голови Рахункової палати вважа-
ється обраним, якщо його кандидатуру під-
тримало не менше двох третин від її складу. 
Вважаємо, що задля незалежності Голови 
Рахункової палати він має обиратися сами-
ми членами Рахункової палати. 
Законодавством деталізовано і процеду-

ру звільнення з посад Голови та інших членів 
Рахункової палати. Звільняє з посад Голову 
та інших членів Рахункової палати Верхо-
вна Рада України у порядку, передбаченому 
статтею 2082 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради У   країни», та з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України 
«Про Рахункову палату». Статтею 20 Зако-
ну України «Про Рахункову палату» перед-
бачено випадки звільнення з посад Голови 
та інших членів Рахункової палати. У Зако-
ні України «Про Регламент Верховної Ради 
України» (ст..2082) зазначається, що звіль-
нення з посад членів Рахункової палати здій-
снюється відкритим голосуванням більшістю 
голосів народних депу  татів від конституцій-
ного складу Верховної Ради за наявності рі-
шення комітету, до предмета відання якого 
належать питання бюджету. Стосовно Голо-
ви Рахункової палати, у законодавстві зазна-
чено, що його звільнення здійснюється від-
критим голосуванням більшістю голосів на-
родних депутатів від конституційного складу 
Верховної Ради, а про наявність рішення 
комітету, до предмета відання якого нале-
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жать питання бюджету не йдеться. Отже за-
конодавством чітко не передбачено, що для 
звільнення з посади Голови Рахункової па-
лати необхідно рішення Комітету з питань 
бюджету Верховної Ради України. У той же 
час, оскільки Голова Рахункової палати є її 
членом, а у пункті 6 ст.. 2082 Закону Украї-
ни «Про Регламент Верховної Ради України» 
зазначено, що «звільнення з посад членів 
Рахункової палати здійснюється … за наяв-
ності рішення комітету, до предмета відання 
якого належать питання бюджету», то можна 
припустити, що означений комітет теж має 
приймати рішення і стосовно Голови Ра-
хункової палати, який є членом Рахункової 
палати. Наявність у пункті 7 вказаної статті 
норми про те, що «… звільнення з посади 
Голови Рахункової палати здійснюється від-
критим голосуванням більшістю голосів на-
родних депутатів від конституційного складу 
Верховної Ради», свідчить, що процедура 
проходження комітету до нього може не за-
стосовуватися. Задля однозначного тлума-
чення норм Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України» до пункту 7 статті 
2082 слід внести відповідні доповнення. Ана-
лізуючи текст нового Закону України «Про 
Рахункову палату» слід визнати прогресив-
ність його норм, особливо щодо існування 
та забезпечення принципу незалежності у 
діяльності цієї інституції. У той же час, вра-
ховуючи викладене вище, важко погодити-
ся з положенням пункту 3 статті 3 вказаного 
Закону про те, що «незалежність Рахункової 
палати забезпечується: 1) встановленим Кон-
ституцією України і цим Законом порядком 
призначення на посади та звільнення з посад 
членів Рахункової палати».
Відповідно до законодавства членом 

Рахункової палати може бути громадянин 
України, не молодший тридцяти років, який 
володіє державною мовою та однією з офі-
ційних мов Ради Європи, має вищу освіту 
не нижче ступеня магістра, загальний стаж 
роботи не менше семи років, стаж роботи у 
сфері державного контролю (аудиту), еконо-
міки, фінансів або права не менше п’яти ро-
ків та бездоганну ділову репутацію. Вважа-
ємо, що вказівка на те, що член Рахункової 
палати по винен володіти однією з офіційних 
мов Ради Європи є обмеженням доступу до 

посади, отже порушує надане громадянам 
Конституцією України право на працю. 
Оскільки Рахункова палата є державним ор-
ганом, який провадить заходи державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту), 
а не формує чи реалізує державну політику 
у сфері зовнішніх зносин, то таку норму слід 
виключити з пункту 1 ст.19 Закону України 
«Про Рахункову палату».
Законодавством визначено, які особи не 

можуть претендувати на посаду члена Ра-
хункової палати. Так, не може бути призна-
чена на посаду члена Рахункової палати осо-
ба: 1) яка досягла шістдесятип’ятирічного 
віку; 2) яка за рішенням суду визнана неді-
єздатною або дієздатність якої обмежена; 3) 
яка за станом здоров’я не може виконувати 
повноваження члена Рахункової палати; 4) 
яка має не зняту чи не погашену в установ-
леному законом порядку судимість; 5) на 
яку протягом останнього року було накладе-
но адміністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення; 6) яка має 
громадянство чи підданство іншої держави; 
7) яка не пройшла перевірку, передбачену 
законами України «Про очищення влади» 
та «Про запобігання корупції»; 8) яка не 
подала декларацію, передбачену Законом 
України «Про запобігання корупції», за рік, 
що передує року призначення на відповід-
ну посаду (п. 2 ст.19 Закону України «Про 
Рахункову палату»). На наш погляд, оскіль-
ки члени Рахункової палати здійснюють ді-
яльність пов’язану з контролем публічних 
фінансів, отже ними не можуть бути особи, 
які були засуджені за вчинення злочинів у 
фінансовій сфері, незалежно від зняття чи 
погашення судимості. Дане положення слід 
закріпити в Законі України «Про Рахункову 
палату».
Закон встановлює вимоги, які направле-

ні на те, щоб не допустити впливу особистих 
інтересів членів Рахункової палати на її ді-
яльність. Так, перебування на посаді члена 
Рахункової палати несумісне з обійманням 
посади у будь-якому органі державної вла-
ди, іншому державному органі, органі міс-
цевого самоврядування, з представницьким 
мандатом, зайняттям іншою оплачуваною 
або підприємницькою діяльністю (крім ви-
кладацької, наукової та творчої діяльності), 
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входженням до складу керівного органу чи 
наглядової ради підприємства або органі-
зації, що має на меті одержання прибутку. 
Крім цього на члена Рахункової палати по-
ширюються обмеження щодо сумісництва 
та суміщення з іншими видами діяльності, 
передбачені Законом України «Про запобі-
гання корупції».
Цікавим є те, що за законодавством Ро-

сійської Федерації Голова Рахункової палати 
не може перебувати у родинних зв’язках з 
Президентом Російської Федерації, Головою 
Ради Федерації і Головою Державної Думи, 
Головою Уряду Російської Федерації, керів-
ником Адміністрації Президента Російської 
Федерації, Генеральним прокурором Росій-
ської Федерації, Головою Конституційного 
Суду Російської Федерації, Головою Верхо-
вного Суду Російської Федерації, Головою 
Слідчого комітету Російської Федерації. Ана-
логічне правило стосується і заступника Го-
лови Рахункової палати та її аудиторів. Крім 
цього заступник Голови Рахункової палати 
РФ не може перебувати у родинних зв’язках 
ще й з її Головою, а аудитори - Головою Ра-
хункової палати, заступником Голови Ра-
хункової палати.
Доцільно було б і до законодавства 

України внести аналогічне обмеження, тоб-
то вказати, що Голова Рахункової палати і 
його заступник, інші члени Рахункової па-
лати не можуть знаходитись у родинних 
зв’язках з Президентом України, Головою 
Верховної Ради України, Прем’єр-міністром 
України, Генеральним прокурором Украї-
ни, Головою Конституційного Суду Украї-
ни, Головою Верховного Суду України, Ди-
ректором Національного антикорупційного 
бюро України – це в максимальній мірі не 
допустить впливу будь-яких інтересів на 
діяльність посадових осіб Рахункової пала-
ти і прийняття ними рішень за підсумками 
контрольних заходів.
Враховуючи особливості діяльності чле-

нів Рахункової палати у Законі України 
«Про Рахункову палату» (1996 р.) [6], що 
втратив чинність, наявна стаття 37 «Гарантії 
правового статусу посадових осіб Рахунко-
вої палати» в якій визначалися: особливості 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності Голови Рахункової палати, Першого 

заступника і заступника Голови, головних 
контролерів та Секретаря Рахункової пала-
ти, повідомлення вказаним особам про підо-
зру; відповідальність за будь-який вплив на 
посадових осіб Рахункової палати, а також 
осіб, які виконують її доручення, з метою 
перешкодити виконанню ними службових 
обов’язків або добитися прийняття рішен-
ня, що суперечить чинному законодавству 
України, насильницькі дії, образу, а також 
розповсюдження неправдивої інформації 
щодо них. Новий Закон Укр  аїни «Про Ра-
хункову палату» (2015 р.) не містить озна-
ченої статті, лише у п.2 ст.18 зазначено, що 
«гарантії діяльності посадових осіб апарату 
Рахункової палати визначаються Законом 
України «Про державну службу» [3], а остан-
ній, у статті 11 «Захист права на державну 
службу», окреслює саме особливості оскар-
ження фактів порушення прав дер     жавного 
службовця або перешкод у їх реалізації, та 
вказує на те, що у разі виявлення порушень 
прав державного службовця або створення 
перешкод у їх реалізації винні у порушенні 
посадові особи повинні бути притягнуті до 
відповідальності, встановленої законом. 
Закон   одавством передбачені певні га-

рантії діяльності Рахункової палати, зокрема 
кримінальна відповідальність (ст. 3511 Кри-
мінального кодексу України) за невиконан-
ня службовою особою законних вимог Ра-
хункової палати, члена Рахункової палати, 
створення штучних перешкод у їх роботі, 
надання їм завідомо неправдивої інформа-
ції; та адміністративна відповідальність (ст.. 
18819 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення) за невиконання законних 
вимог Рахункової палати, члена Рахункової 
палати, створення перешкод у їх роботі під 
час здійснення ними своїх повноважень, на-
дання неправдивої або неповної інформації 
або ненадання інформації у строк, встанов-
лений законом.
Кримінальним кодексом України (ст.. 

112) встановлено, що кримінальна відпо-
відальність у вигляді позбавлення волі на 
строк від десяти до п’ятнадцяти років або 
довічне позбавлення волі з конфіскацією 
майна або без такої, наступає у випадку по-
сягання на життя Голови або іншого члена 
Рахункової палати у зв’язку з його держав-
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ною чи громадською діяльністю. До речі, 
кримінальна відповідальність має місце і у 
випадку погрози вбивством, заподіянням 
шкоди здоров’ю, знищенням або пошко-
дженням майна, а також викраденням або 
позбавленням волі щодо Голови або іншо-
го члена Рахункової палати, а також щодо 
їх близьких родичів, що вчинено у зв’язку 
з їх державною чи громадською діяльністю 
(ст..346 Кримінального кодексу України). 
Також у Кримінальному кодексі України 
передбачено відповідальність у вигляді по-
збавлення волі за незаконний вплив у будь-
якій формі на Голову Рахункової палати або 
іншого члена Рахункової палати з метою 
перешкодити виконанню ними службових 
обов’язків або добитися прийняття незакон-
них рішень (ст..344). 
Рахункова палата є спеціальним органом 

фінансового контролю, отже Закон, що ви-
значає її правовий статус, повинен містити 
норму щодо інших гарантій діяльності її 
членів, оскільки вони виконують важливу 
державну функцію – контроль у сфері пу-
блічних фінансів, від якісного виконання 
якої залежить попередження вчинення по-
рушень у фінансовій сфері, їх усунення та 
застосування заходів впливу до винних осіб, 
а це означає, що її працівники повинні бути 
незалежними для об’єктивної діяльності. 
У п. 3 ст..3 Закону України «Про Рахунко-
ву палату» зазначається, що «Незале жність 
Рахункової палати забезпечується визна-
ченими цим Законом та іншими законами 
України гарантіями діяльності Рахункової 
палати», але як випливає із викладеного 
вище таких гарантій Закон не містить. Тому 
доцільно доповнити Закон України «Про 
Рахункову палату» окремою статтею наступ-
ного змісту: «Члени Рахункової палати не 
можуть бути затримані, арештовані, при-

тягнуті до кримінальної відповідальності 
без згоди Верховної Ради України. Кримі-
нальна справа щодо членів Рахункової пала-
ти може бути порушена лише Генеральним 
прокурором України, директором Націо-
нального антикорупційного бюро України». 
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються норми Закону 

України «Про Рахункову палату» 2015 року та 
інших нормативних актів щодо призначення, 
звільнення членів Рахункової палати та гаран-
тій їх правового статусу, висловлюється думка 
автора стосовно внесення до них змін та допо-
внень

SUMMARY 
This article analyzes the provisions of the 

Law of Ukraine “On the Accounting Chamber” 
2015 and other regulations which concerning 
the appointment, dismissal the members of the 
Accounting Chamber and guarantees of their 
legal status, the author expresses the opinion of 
concerning amending and supplementing
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ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÍÅÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎÞ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÞ 
ÑÏÀÄÙÈÍÎÞ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Исследована нормативно-правовая ос-
нова управления нематериальным куль-
турным наследием в Украине; определены 
полномочия по нематериальному культур-
ному наследию в Украине международных 
организаций, Кабинета Министров Украи-
ны, центрального органа исполнительной 
власти в сфере культурного наследия и его 
соответствующего структурного подразде-
ления, органов местного самоуправления, 
уполномоченных в этой сфере учреждений 
культуры, исследовательских и воспита-
тельных учреждений.

Ключові слова. Нематеріальна культурна спад-
щина, управління, повноваження.
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ÓÄÊ 341.24 (477)

Вступ
Однією з головних проблем сучасності 

вважається процес глобалізації і той нега-
тивний вплив, який він чинить на культур-
ні традиції, в тому числі й на нематеріальну 
культурну спадщину (далі - НКС). Однак, 
існує й ряд інших невідворотніх проблем, 
таких як технічний прогрес і модернізація 
всього світу, процеси міграції та урбаніза-
ції, демографічні й економічні кризи, гло-
бальні екологічні проблеми, й таких чин-
ників, які в сукупності ставлять під загро-
зу існування окремих видів НКС, зокрема 
неналежне управління в цій сфері. Нині 
головним завданням є здійснення якісно-
го управління охороною, виявленням, збе-
реженням та популяризацією всіх проявів 
(об’єктів) НКС. Це збігається з зусиллями 

ЮНЕСКО мобілізувати держави-учасниці 
«вжити необхідних заходів для охорони 
НКС, що є на їх територіях». Вказані за-
ходи спрямовані на збереження того, що 
вже існує. Держави на національному рів-
ні формують політику у сфері НКС і ство-
рюють спеціальні органи, котрі повинні 
проводити цю політику в життя, розвива-
ти обізнаність, діалог і повагу тощо.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми і на які 
спирається автор, виділення не 

вирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується 

стаття
Правові аспекти управління нематері-

альною культурною спадщиною України 
не досліджувалися.

Ціль статті (постановка завдання)
Дослідити нормативно-правову основу 

управління нематеріальною культурною 
спадщиною в Україні; визначити повно-
важення щодо нематеріальної культурної 
спадщини в Україні міжнародних орга-
нізацій, Кабінету Міністрів України, цен-
трального органу виконавчої влади у сфері 
культурної спадщини та його відповідного 
структурного підрозділу, органів місцево-
го самоврядування, уповноважених у цій 
сфері закладів культури, дослідницьких й 
виховних установ.



57

Êóäåðñüêà Í.²., Êóäåðñüêà ².Î. - Óïðàâë³ííÿ íåìàòåð³àëüíîþ êóëüòóðíîþ ñïàäùèíîþ...

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отри-

маних наукових результатів
Членство України в ЮНЕСКО страте-

гічно орієнтоване на сприяння розширен-
ню міжнародного співробітництва вітчиз-
няних наукових, освітніх і культурних ін-
ституцій шляхом забезпечення їх участі у 
програмній діяльності організації. ЮНЕС-
КО виходить з того, що саме шляхом діало-
гу між країнами і цивілізаціями світ може 
прийти до глобального розуміння необхід-
ності зміцнювати мир, викорінювати злид-
ні та забезпечити сталий розвиток усіх ре-
гіонів світу. Механізмами забезпечення 
такого діалогу і мають слугувати освіта і 
наука, культура та культурне співробітни-
цтво, комунікація та інформація. Україна 
є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року, 
а її членський «стаж» в Організації складає 
більше 60 років.[1]
Координацію співпраці національ-

них інституцій з ЮНЕСКО покладено 
на Національну комісію України у спра-
вах ЮНЕСКО. Цей міжвідомчий орган 
при МЗС України створено відповідно 
до Указу Президента України від 26 бе-
резня 1996 року. Постійне представни-
цтво України при ЮНЕСКО функціонує 
в Парижі з грудня 1962 року. Головним 
його завданням є представлення та про-
сування інтересів нашої держави у цій ав-
торитетній міжнародній Організації. В її 
складі діє сектор культури та культурної 
спадщини.[1]
Україна докладає зусиль для зміцнен-

ня свого двостороннього, регіонального та 
міжнародного співробітництва для:

- сприяння діалогові та партнерству з 
різними країнами і міжнародними органі-
заціями в питанні охорони НКС людства 
та наявної на відповідних територіях;

- посилення стратегічного та управ-
лінського потенціалу державного сектора 
шляхом здійснення культурних обмінів та 
обмінів кращими практиками і досвідом 
між спеціалістами на міжнародному рівні;

- сприяння застосуванню на території 
України нових технологій і практик охо-
рони НКС, стимулювання партнерства з 
метою посилення обміну інформацією та 

поліпшення культурного взаєморозумін-
ня, а також забезпечення поваги до НКС;

- заохочення укладання угод про спіль-
ні заходи щодо охорони НКС, в тому числі 
спільної для різних держав, та програм і 
проектів з відтворення цієї спадщини.[2]
Міжнародне співробітництво у сфері 

охорони НКС включає обмін інформаці-
єю та досвідом, спільні ініціативи, інші за-
ходи, що забезпечують належну охорону 
НКС, наявної на території України, а та-
кож одержання (міжнародної) допомоги, 
спрямованої на охорону цієї спадщини. З 
метою популяризації на міжнародній аре-
ні НКС України та, в окремих випадках, 
одержання міжнародної допомоги для за-
безпечення охорони окремих об’єктів цієї 
спадщини, держава забезпечує підготов-
ку і представлення своєї спадщини у Ре-
презентативному списку НКС людства та 
Списку НКС, що потребує термінової охо-
рони, які складає ЮНЕСКО.[2]
Органами Конвенції ЮНЕСКО про охо-

рону нематеріальної культурної спадщини 
(далі - КпОНКС)[3] є: 

- Генеральна асамблея держав-учас-
ниць (далі - Генеральна асамблея), яка є 
повновладним органом цієї Конвенції, діє 
на підставі Регламенту, збирається на чер-
гові сесії раз на два роки та може збирати-
ся й на позачергові сесії (ст.4);

- Міжурядовий комітет з охорони НКС 
(далі - Комітет), який складається з обра-
них 24 представник   ів держав-учасниць 
КпОНКС, що обираються строком на 4 
роки. Кожні два роки Генеральна асамблея 
оновлює половину складу держав - членів 
Комітету. Держава - член Комітету не може 
бути обрана на два строки повноважень 
поспіль. Держави - члени Комітету підби-
рають своїми представниками осіб, компе-
тентних у різних галузях НКС. (ст.5,6);

- Фонд НКС (далі - Фонд), який склада-
ється із цільових фондів, створених відпо-
відно до Положення про фінанси ЮНЕС-
КО.
Функціями Комітету КпОНКС визна-

чено:
(a) сприяння досягненню цілей Кон-

венції, заохочення й моніторинг її вико-
нання;
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(b) надання консультацій стосовно пе-
редової практики та підготовка рекомен-
дацій стосовно заходів для охорони НКС;

(c) підготовка та подання на затвер-
дження Генеральної асамблеї проекту 
плану використання ресурсів Фонду НКС 
(далі - Фонд);

(d) пошук шляхів збільшення ресурсів 
Фонду та вжиття для цього необхідних за-
ходів;

(e) підготовка та подання на затвер-
дження Генеральної асамблеї оператив-
них директив з виконання КпОНКС;

(f) розгляд звітів держав-учасниць та 
узагальнення їх для Генеральної асамблеї;

(g) розгляд заяв, що подаються держа-
вами-учасницями, та прийняття рішень 
стосовно таких заяв відповідно до розро-
блених Комітетом і затверджених Гене-
ральною асамблеєю об’єктивних критері-
їв, що стосуються:

i) унесення до списків та відбору про-
позицій;

ii) надання міжнародної допомоги. 
[ст.7, 3]
Система контролю за виконанням 

КпОНКС є подвійною. Вона полягає у тому, 
що кожна держава-учасниця надає періо-
дичну доповідь у встановленій формі Ко-
мітету про «законодавчі та регламентую-
чі положення або про інші заходи, вжиті 
ними з метою виконання цієї Конвенції». 
Форма доповіді та її періодичність встанов-
люються Комітетом. В свою чергу Комітет, 
аналізуючи доповіді держав та підсумову-
ючи власну діяльність надає Генеральній 
Асамблеї доповідь, яка доводиться до ві-
дома Генеральної Конференції ЮНЕСКО. 
Генеральна Конференція ЮНЕСКО згідно 
з нормами міжнародного права може при-
ймати резолюції та рекомендації. Так за-
безпечується ефективний міжнародний 
контроль в сфері охорони НКС. Крім того, 
держава, яка отримує допомогу від Фонду 
НКС надає Комітету окрему доповідь про 
використання такої допомоги.
НКС повинна охоронятися за допомо-

гою державних установ у порядку та спо-
сіб, визначених чинним законодавством 
України. Так, Кабінет Міністрів України у 
сфері НКС має:

1) визначати державну політику у да-
ній сфері;

2) здійснювати нормативне регулюван-
ня у сфері НКС;

3) приймати державні цільові програ-
ми, спрямовані на дослідження, збережен-
ня, захист, охорону, передачу, відроджен-
ня, популяризацію, актуалізацію й вико-
ристання НКС;

4) встановлювати норми і правила во-
лодіння, користування і розпорядження 
об’єктами НКС;

5) встановлювати порядок виявлення, 
державного обліку, ідентифікації, доку-
ментування, проведення пропаганди, ви-
користання НКС;

6) здійснювати співробітництво з іно-
земними державами і міжнародними орга-
нізаціями у сфері НКС;

7) здійснювати інші повноваження від-
повідно до законодавства України.
ЦОВВ у сфері культурної спадщини 

(далі - КС) (нині Міністерство культури 
України) відповідає за розробку і забез-
печує практичне застосування політики, 
стратегій і спеціальних норм щодо НКС, 
а також програм з ідентифікації, доку-
ментування, дослідження, збереження, 
передачі, популяризації, відродження і 
використання цієї спадщини, проводить 
через уповноважені органи публічної ад-
міністрації політику з охорони на місцях, 
особливо у спільнотах серед носіїв НКС, 
підтримує шляхом конкретних заходів 
життєздатність НКС та передачу її моло-
дому поколінню, здійснює інвентаризацію 
об’єктів НКС зі збереженням інформації 
на різних сучасних носіях тощо. Уповно-
важені органи повинні співпрацювати та 
нести встановлену законами відповідаль-
ність за діяльність з охорони НКС.
Так, ЦОВВ у сфері КС щодо НКС безпо-

середньо або через підвідомчі установи та 
структури повинен:

1) заснувати державні переліки (реє-
стри) об’єктів НКС та забезпечувати його 
ведення відповідно до положень про них;

2) розробляти державну політику, стра-
тегії та програми в сфері НКС;

3) розробляти та затверджувати специ-
фічні для сфери НКС норми і методології, 
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зразки сертифікатів, висновків та техніч-
них карток, необхідних для дослідження, 
класифікації та збереження НКС, свідоцтв 
носіїв НКС тощо;

4) затверджувати за пропозицією упо-
вноважених органів публічної адміністра-
ції: облікову картку (досьє), що складають-
ся на кожен об’єкт НКС для включення їх 
до державних переліків (реєстрів) об’єктів 
НКС;

5) затверджувати та сприяти реалізації 
програм досліджень, актуалізації та збере-
ження об’єктів НКС, включаючи репре-
зентативні аудіовізуальні матеріали;

6) здійснювати координацію і моніто-
ринг:

- діяльності органів публічної адміні-
страції, наділених повноваженнями щодо 
реалізації стратегій, програм і проектів 
щодо збереження об’єктів НКС - на націо-
нальному рівні;

- планів досліджень НКС України;
- реалізацію законодавства про охоро-

ну НКС;
7) забезпечувати:
- виконання прийнятих зобов’язань 

за міжнародними договорами щодо НКС, 
стороною яких є Україна;

- підготовку кадрів у даній сфері, для 
чого, зокрема, сприяти впровадженню у 
процес освіти НКС, досягненню популяр-
ності НКС серед молоді, вихованню мо-
лодого покоління на основі зразків НКС, 
підвищенню кваліфікації кадрів;

8) ініціювати:
- розробку та внесення законодавчих 

пропозицій щодо НКС;
- висування об’єктів НКС для включен-

ня їх до Репрезентативного списку НКС 
людства або до Списку НКС, що потребує 
термінового захисту;

- міжнародне співробітництво, спільні 
проекти та програми з іншими державами 
або міжнародними організаціями, що сто-
суються заходів по збереженню і, в залеж-
ності від обставин, порятунку НКС країни.
Нині матеріали щодо об’єктів НКС 

концентруються у Секторі охорони НКС 
Управління соціокультурного розвитку 
регіонів Міністерства культури України. 
Проте у подальшому має бути створено 

повноважний підрозділ з НКС у структурі 
ЦОВВ у сфері КС, який повинен:

1) розробляти та подавати ЦОВВ у сфе-
рі КС:
а) проекти планів заходів з реалізації 

національних стратегій, політик і про-
грам, що стосуються збереження НКС;
б) методологію створення і поповне-

ння державних переліків;
в) список об’єктів НКС, що підлягають 

включенню до державних переліків;
г) норми і методологію щодо дослі-

дження, збереження і використання 
об’єктів НКС;

2) сприяти розробці досьє на об’єкти 
НКС, що подаються для включення до Ре-
презентативного списку НКС людства або 
до Списку НКС, що потребує термінового 
захисту;

3) вносити пропозиції до ЦОВВ у сфері 
КС щодо визнання конкретних осіб, сімей-
них груп і колективів носіями НКС;

4) здійснювати один раз на чотири роки 
оцінку архівів установ, що адмініструють 
НКС, з метою поліпшення їх діяльності і 
подає звіт ЦОВВ у сфері КС;

5) проводити експертизу діяльності в 
сфері НКС;

6) розглядати скарги, що належать до 
сфери його компетенції;

7) надавати методологічну підтримку у 
діяльності щодо НКС;

8) сприяти передачі об’єктів НКС мо-
лодому поколінню зі збереженням їх осно-
вних характеристик;

9) проводити інвентаризацію об’єктів 
НКС, носіїв НКС, поповнювати архіви і 
бази даних інформацією, зареєстрованою 
на різних сучасних носіях;

10) сприяти організації заходів щодо 
популяризації НКС із забезпеченням по-
ширення знань про її специфіку;

11) здійснювати інші повноваження в 
даній галузі відповідно до закону.
Фізичні та юридичні особи повинні по-

давати для узгодження до ЦОВВ в сфері 
КС всі проекти, які плануються до реаліза-
ції в традиційному середовищі побутуван-
ня об’єктів НКС, з метою оцінки впливу 
втручання і забезпечення їх життєздат-
ності.
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Відповідальними за охорону об’єктів 
НКС, занесених до державних переліків 
НКС, є ЦОВВ у сфері КС та місцеві органи 
виконавчої влади й органи місцевого само-
врядування, на території яких їх пошире-
но. З метою забезпечення їх ефективної 
охорони названі органи здійснюють під-
тримку практик з їх охорони, в тому числі 
шляхом включення відповідних заходів 
охорони об’єктів НКС та їх елементів до 
державних і регіональних програм щодо 
НКС, програм розвитку культури, а також 
програм розвитку відповідних територій. 
[ст. 25, 2]
Історико-культурні бренди мають ве-

личезне значення для територій прожи-
вання носіїв (зберігачів) НКС, а саме у по-
стійних мешканців формує у них гордість 
і патріотизм, підкреслює етнокультурну 
та регіональну ідентичність, сприяє гар-
монійному розвитку. Тобто НКС може 
сприяти розвитку відповідної території, 
зокрема шляхом залучення інвестицій, 
розвитку туристичного бізнесу тощо. А 
тому наявну НКС можна розглядати в 
якості потужного соціально-економічного, 
політичного й історико-культурного ре-
сурсу. Професійне формування таких 
історико-культурних брендів може ві-
дігравати помітну роль у вирішенні 
соціальних проблем не лише окремих те-
риторій, а й країни вцілому.
Органи місцевого самоврядування мо-

жуть бути законними представниками 
спільнот - носіїв (зберігачів) НКС. Вони 
мають співпрацювати відповідно до зако-
ну з ЦОВВ з метою розробки програм по 
ідентифікації, документування, досліджен-
ня, збереження, передачі, популяризації, 
відродження і використання нематеріаль-
ної культурної спадщини. Для реалізації 
цих програм ними повинні передбачатися 
в річних бюджетах кошти на фінансування 
або співфінансування заходів зі збережен-
ня та/або порятунку об’єктів НКС. Органи 
місцевого самоврядування мають здійсню-
вати такі повноваження у сфері НКС:

1) забезпечувати та здійснювати контр-
оль за дотриманням законодавства Украї-
ни щодо НКС;

2) сприяти виявленню, обліку, збере-
ження, популяризації та використання 
об’єктів НКС;

3) вживати заходи, завдяки яким збе-
рігачі та виконавці окремих об’єктів НКС 
користуються визнанням і повагою з боку 
спільнот, представниками яких вони є, фа-
хівців і широких верств населення;

4) передбачати в планах економічного 
і соціального розвитку проведення заходів 
з організації вивчення, обліку та збере-
ження виявлених на їх території об’єктів 
НКС та їх фінансування;

5) забезпечувати збереження життєз-
датних форм традиційних виразів, підтри-
мувати носіїв НКС на їх території, сприяти 
відродженню зниклих об’єктів НКС, які є 
значущими для культурної ідентифікації 
спільноти;

6) співпрацювати з галузевими ЦОВВ 
відповідно до закону з метою інвентариза-
ції, документування, дослідження, збере-
ження, передачі та популяризації НКС;

7) залучати наукові організації відпо-
відного профілю і громадськість до прове-
дення заходів по вивченню, збереженню і 
пропаганді НКС;

8) розвивати громадські ініціативи по 
збереженню і відродженню форм тради-
ційного укладу життя, особливо об’єктів 
НКС, які можуть стати джерелом еконо-
мічного та соціального розвитку на місце-
вому рівні;

9) моніторити стан охорони об’єктів 
НКС, включених до державних переліків 
НКС;

10) моніторити стан охорони об’єктів 
НКС, занесених до відповідного Списку 
ЮНЕСКО: 
а) один раз на чотири роки для об’єктів, 

включених до Списку НКС, що потребу-
ють термінової охорони; 
б) один раз на шість років для об’єктів, 

що включені у Репрезентативний список 
НКС людства;

11) забезпечувати спадкоємство у сфері 
НКС;

12) вирішувати питання про призупи-
нення, а також заборону робіт (заходів), 
що створюють небезпеку для об’єктів 
НКС;
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13) реалізовувати інші заходи щодо 
охорони об’єктів НКС, в т.ч. обумовлені 
відповідними міжнародними нормативно-
правовими актами1.
Об’єкти НКС повинні бути включені у 

реально діючу культуру, постійно відтво-
рюватися; мають бути задіяні надійні меха-
нізми передачі від покоління поколінню, 
щоб залишатися частиною КС. Слід вра-
ховувати, що безповоротні втрати об’єктів 
НКС за відсутності належного вивчення 
може спричинити відхід із життя безпосе-
редніх носіїв та/або хранителів її проявів, 
а тому має бути законодавчо визначеною 
їх підтримка на загальнодержавному рів-
ні. Таке можливе лише у разі унормованої 
взаємодії уповноважених владних органів 
із спільнотами, групами, окремими осо-
бами, що є їх носіями та/або хранителями 
духовних зв’язків поколінь, а саме пови-
нен бути здійснений цілий комплекс юри-
дичних, технічних, адміністративних та 
фінансових заходів.
Однак, названі заходи не будуть ефек-

тивними, якщо суспільство не усвідомлю-
ватиме їхньої потреби. Приміром, життє-
во необхідним є зміцнення мовної стійкос-
ті українського народу, посилення дієвості 
джерел, що її живлять, а саме — національ-
них традицій, національної свідомості та 
солідарності, національної культури, зла-
годи й співпраці між українцями та інши-
ми народами країни. Дієвості цих джерел 
заважали у минулому політичні спекуляції 
імперського ґатунку, нехтуючи канонами 
наукової об’єктивності, застосування фаль-
шивого жупела «українського буржуазно-
го націоналізму» щодо українців і звину-
вачення їх у націоналізмі, а нині заважає 
фальсифікація історії України, історії укра-
їнської мови та культури в цілому. [4]
Вирішення всього комплексу систем-

них проблем, що склалися у сфері охорони 
і розвитку НКС України, можливо за умо-
ви належної координації діяльності різних 

1 З врахуванням ст.26 законопроекту «Про не-
матеріальному культурну спадщину». 07.04.2015. 
ПРЕС-СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ 
УКРАЇНИ. [Електронний ресурс].- Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=248077113&cat_id=244277212.

учасників процесу, включаючи відповідні 
органи публічної адміністрації, заклади 
культури та громадські організації. 
Уповноважені в цій сфері заклади куль-

тури, дослідницькі та виховні установи по-
винні бути відповідно наділені такими по-
вноваженнями:

1) ініціювати та здійснювати програми 
діяльності з ідентифікації, документуван-
ня, збереження, дослідження, викорис-
тання і передачі НКС у спільнотах з вико-
ристанням традиційних і сучасних мето-
дів, апаратури тощо;

2) сприяти в установленому законодав-
ством порядку діяльності архівів, створю-
вати бази даних, колекціонуванню об’єктів 
(проявів) нематеріальної культурної спад-
щини;

3) брати участь у заходах щодо збере-
ження, охорони, захисту об’єктів (проявів) 
НКС, які знаходяться під загрозою зник-
нення;

4) здійснювати широке інформування 
населення та наукової громадськості про 
об’єкти НКС, включені до переліків НКС;

5) сприяти підготовці молодих фахів-
ців у сфері НКС;

6) займатися організацією та адміні-
струванням профільних архівів відповідно 
до законодавства в області архівів і вико-
нувати такі обов’язки:
а) здійснювати дослідження на місцях 

за рахунок коштів державного бюджету 
або спеціальних джерел, вести архіви за-
писів щодо НКС;
б) колекціонувати, проводити інвента-

ризацію та зберігати на основі сучасних 
наукових вимог відомості, які стосуються 
об’єктів НКС, а також пов’язані з їх життє-
вою основою, використовуючи для цього 
реєстрацію інформації на будь-яких мате-
ріальних і електронних носіях;
в) складати в обов’язковому порядку 

опис об’єктів НКС відповідно до прийня-
тих в науковому дослідженні нормами;

7) заохочувати населення України, в 
першу чергу носіїв відповідних об’єктів 
НКС, включених у переліки НКС, до за-
ходів з їх охорони;

8) забезпечувати належну охорону 
об’єктів НКС, включених до державних 
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переліків НКС та адекватні умови для їх 
зберігання;

9) здійснювати розробку та реалізацію 
спеціальних заходів щодо охорони об’єктів 
НКС, які потребує термінової охорони, в 
т.ч. із залученням міжнародної допомоги;

10) забезпечувати спадкоємство у сфері 
НКС;

11) реалізовувати інші заходи щодо 
охорони об’єктів НКС, в т.ч. обумовлені 
відповідними міжнародними нормативно-
правовими актами2.
Джерелами фінансування заходів щодо 

охорони НКС в Україні мають бути:
1) кошти державного бюджету, місце-

вих бюджетів;
2) позабюджетні надходження;
3) інші засоби, що не заборонені чин-

ним законодавством України.
Державний контроль у сфері НКС має 

здійснюватися у порядку, встановленому 
ЦОВВ у сфері КС відповідно до чинного 
пам’яткоохоронного законодавства Украї-
ни. За порушення положень цього законо-
давства щодо НКС має бути передбачено 
юридичну відповідальність.
НКС – це культурно-духовні особливос-

ті, які й вирізняють один етнос від іншого, 
формуючи його національну ідею. Широ-
кий діапазон культурних форм виразу та 
практик є ознакою багатства суспільства, 
потенціалом його дій і розвитку. І хоча 
різноманіття закладено у будь-якій краї-
ні, реалізується воно в якості внеску в за-
гальне благо тільки в тому випадку, якщо 
на нього звернено увагу, його визнають та 
ставляться до нього з повагою. Цілісність 
НКС вимагає, щоб увага приділялася не 
тільки артефактам, а й людям – носіям 
(зберігачам) НКС, їх життєвому простору 
й соціальному світу. А тому НКС, яка ви-
ходить з певних локальних (регіональних) 
особливостей та реагує на них, все ж за-
лишається надто «крихкою» і потребує на-
лежної охорони. Нині очевидно, що епізо-

2 З урахуванням ст.26 законопроекту «Про не-
матеріальному культурну спадщину». 07.04.2015. 
ПРЕС-СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ 
УКРАЇНИ. [Електронний ресурс].- Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=248077113&cat_id=244277212.

дичне включення державних структур у 
процеси культурного відродження Украї-
ни є недостатнім, а робота з охорони НКС 
вимагає застосування програмних засобів 
і методів, дієвої організаційної та фінансо-
вої підтримки. Виняткова значимість про-
блеми, масштабність завдання, специфіка 
компонентів збереження та розвитку тра-
диційної культури є вагомими аргумен-
тами на користь необхідності розробки 
та ухвалення окремої цільової програми 
щодо охорони НКС.

Висновки: 1. Виокремлено та визначе-
но повноваження у сфері НКС України: 

1) міжнародних організацій; 
2) Кабінету Міністрів України; 
3) центрального органу виконавчої 

влади у сфері культурної спадщини та його 
відповідного структурного підрозділу; 

4) органів місцевого самоврядування; 
5) уповноважених у цій сфері закладів 

культури, дослідницьких й виховних уста-
нов.

2. Зазначено, що фізичні та юридичні 
особи повинні подавати для узгодження 
до центрального органу виконавчої влади 
у сфері культурної спадщини всі проекти, 
які плануються до реалізації в традиційно-
му середовищі побутування об’єктів НКС, 
з метою оцінки впливу втручання і забез-
печення їх життєздатності.

3. Запропоновано унормування вза-
ємодії уповноважених владних органів у 
сфері НКС із спільнотами, групами, окре-
мими особами, що є їх носіями та/або хра-
нителями духовних зв’язків поколінь, а 
саме здійснення цілого комплексу юри-
дичних, технічних, адміністративних та 
фінансових заходів.

4. Запропоновано такі джерела фі-
нансування заходів щодо охорони НКС в 
Україні:

1) кошти державного бюджету, місце-
вих бюджетів;

2) позабюджетні надходження;
3) інші засоби, що не заборонені чин-

ним законодавством України.
5. Констатовано, що державний контр-

оль у сфері НКС має здійснюватися у по-
рядку, встановленому ЦОВВ у сфері КС від-
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АНОТАЦІЯ 
Досліджено нормативно-правову осно-

ву управління нематеріальною культурною 
спадщиною в Україні; визначено повноважен-
ня щодо нематеріальної культурної спадщини 
в Україні міжнародних організацій, Кабінету 
Міністрів України, центрального органу ви-
конавчої влади у сфері культурної спадщини 
та його відповідного структурного підрозділу, 
органів місцевого самоврядування, уповнова-
жених у цій сфері закладів культури, дослід-
ницьких й виховних установ.

SUMMARY 
Studied the legal basis for the management of 

intangible cultural heritage in Ukraine; defi nes 
the powers of the Intangible Cultural Heritage 
in Ukraine in international organizations 
Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
central executive authority in the fi eld of cultural 
heritage and its corresponding structural unit of 
local government representatives in the fi eld of 
cultural institutions, research and educational 
institutions.

повідно до чинного пам’яткоохоронного 
законодавства України, а за порушення 
положень цього законодавства щодо НКС 
має бути передбачено юридичну відпові-
дальність.
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье исследованы особенности пра-
вового статуса общественных объединений, 
функционирующих в Вооруженных Силах 
Украины. Сделан вывод об обусловленно-
сти их полномочий и сферы компетенции 
необходимостью осуществления правовой 
и социальной защиты военнослужащих и 
ветеранов военной службы, общественного 
контроля за деятельностью Вооруженных 
Сил Украины, воспитания их личного со-
става, поддержания их традиций.

Ключові слова: інститути громадянського сус-
пільства, гродаські об’єднання, правовий статус, 
Збройні Сили України, компетенція, повноваження.
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Громадські об’єднання, які функціону-
ють у Збройних Силах України, за своєю 
сутністю є одним із інститутів громадянсько-
го суспільства, разом з тим їх правовий ста-
тус має певні відмінності, обумовлені спря-
мованістю їх діяльності та особливостями 
членства в них. Вплив вказаного виду гро-
мадських об’єднань на діяльність Збройних 
Сил України, що здійснюється у соціально-
правовій, культурно-виховній та інших сфе-
рах обумовлює важливість дослідження їх 
правового статусу, який у сучасній правовій 
науці висвітлено ще недостатньо, що слугує 
підтвердженням актуальності теми даної 
статті.
Проблеми діяльності громадських 

об’єднань у Збройних Силах України та 
їх впливу на систему військового управ-
ління були предметом наукових дослі-
джень В.Я.Настюка, В.Й.Пашинського, 

В.О.Шамрая, В.В.Шульгіна, І.М.Шопіної та 
інших науковців. Разом з тим проблематика 
правового статусу вказаного виду суб’єктів 
громадянського суспільства ще не здобула 
широкого висвітлення у наукових працях.
Метою написання статті є визначення 

особливостей правового статусу громад-
ських об’єднань, що функціонують у Зброй-
них Силах України.
Серед інститутів громадянського сус-

пільства, що функціонують у Збройних Си-
лах України, в першу чергу, на нашу думку 
необхідно звернути на такі громадські утво-
рення як Ради і збори військовослужбовців, 
оскільки їх діяльність охоплює усі сфери 
суспільних інтересів і вони мають найбільші 
можливості у сприянні діяльності Збройних 
Сил України, розвитку кращих військово-
патріотичних традицій, забезпеченні соці-
ального захисту військовослужбовців та чле-
нів їхніх сімей, ветеранів військової служби, 
реалізації їх конституційних прав, військо-
во-патріотичному вихованні військовослуж-
бовців та громадян держави, формуванні 
позитивного іміджу Збройних Сил України 
[1].
Так, наказом Міністра оборони України 

від 20.03.2006 р. № 149 затверджено Поло-
ження про Ради офіцерів у Збройних Силах 
України, які є постійно діючим громадським 
органом офіцерського складу Збройних Сил 
України, який на добровільних та демокра-
тичних засадах обирається зборами офіце-
рів. Вони створюються з метою збереження 
та розвитку військових традицій, захисту за-
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конних соціальних, духовних та інших спіль-
них інтересів військовослужбовців, членів 
їхніх сімей, ветеранів військової служби. У 
своїй діяльності взаємодіють на громадських 
засадах з органами військового управління, 
Громадською колегією при Міністрові обо-
рони України, громадськими організаціями 
патріотичного спрямування, благодійними, 
профспілковими, ветеранськими організаці-
ями, іншими об’єднаннями громадян, юри-
дичними та фізичними особами, які своєю 
діяльністю сприяють реалізації завдань, по-
кладених на Ради офіцерів [1]. 
Як було зазначено вище сфера інтересів 

Ради офіцерів у Збройних Силах України 
охоплює усі сфери суспільного життя вій-
ськовослужбовців. Наприклад, сприяння 
розвитку Збройних Сил України, підтри-
манню бойової готовності, виконанню за-
вдань за призначенням, збереженню мате-
ріальних цінностей, удосконаленню профе-
сійної майстерності та бойового вишколу; 
підвищення активності офіцерів у виконан-
ні громадських і службових обов’язків, під-
тримання кращих традицій та товариських 
відносин в офіцерських колективах, вихо-
вання шанобливого ставлення до усього 
офіцерського корпусу, культивування по-
нять офіцерської честі й гідності, поряд-
ності, гордості за належність до Збройних 
Сил України; відстоювання конституційних 
прав і свобод офіцерів та членів їхніх сімей, 
забезпечення соціально-правового захис-
ту офіцерів; участь у реалізації програм, 
спрямованих на вирішення соціально-еко-
номічних проблем, поліпшення матеріаль-
но-побутового та медичного забезпечення, 
організації культурних, спортивних захо-
дів, інших видів колективного відпочинку 
офіцерів та членів їхніх сімей; шефство над 
сім’ями офіцерів, що направлені для вико-
нання завдань у складі миротворчих кон-
тингентів, та сім’ями офіцерів, які загинули, 
отримали поранення або каліцтво під час 
виконання службових обов’язків; сприяння 
національно-культурному розвитку Зброй-
них сил України; робота щодо прискорення 
соціальної адаптації офіцерів, які звільнені 
у запас, надання їм психологічної, інформа-
ційної та правової допомоги; проведення 
військово-патріотичної роботи з допризо-

вною молоддю в місцях дислокації військо-
вих частин та ін. [1]. 
Для досягнення мети та виконання за-

вдань Ради офіцерів мають право ініціювати 
проведення зборів офіцерів; брати участь у 
розробці пропозицій щодо удосконалення 
службової діяльності, зміцнення стану вій-
ськової, трудової та виконавської дисциплі-
ни, дотримання принципів справедливості 
при розв’язуванні проблем проходження 
військової служби, поліпшення соціально-
побутового забезпечення організації до-
звілля офіцерського складу; здійснювати 
громадський контроль за роботою об’єктів 
соціально-побутового, культурно-просвіт-
ницького, оздоровчого та спортивного при-
значення, надавати пропозиції відповідним 
командирам щодо усунення виявлених не-
доліків в їх роботі; надавати офіцерам пра-
вову, консультаційну, методичну, інші види 
допомоги; захищати і представляти законні 
інтереси офіцерів та членів їхніх сімей, ве-
теранів військової служби у державних та 
громадських органах і організаціях; ініцію-
вати перед зборами офіцерів питання щодо: 
заохочення офіцерів за активну участь у 
громадській роботі та якісне виконання офі-
церами військового обов’язку; направлення 
до суду клопотання про звільнення обви-
нуваченого офіцера від кримінальної від-
повідальності з передачею його на поруки 
колективу; висловлення недовіри офіцеру 
та направлення командуванню рекоменда-
ції про його звільнення з військової служби 
або переміщення по службі; звертатися до 
командира військової частини, місцевих ор-
ганів державної влади та органів місцевого 
самоврядування з питань, які стосуються со-
ціального захисту військовослужбовців, чле-
нів їхніх сімей, ветеранів військової служби, 
розвитку соціальної інфраструктури військо-
вих містечок, сприяння створенню робочих 
місць для осіб, які звільнені з військової, та 
членів сімей військовослужбовців тощо [1]. 
З метою сприяння вихованню у сержант-

ського складу Збройних Сил України почут-
тя честі й гідності, загальної та військової 
культури, формування високих морально-
етичних засад поведінки, відповідальнос-
ті за свій внесок у навчання та виховання 
особового складу, підтримання військової 
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дисципліни, організованості й порядку в 
Збройних Силах України створюються 
Ради сержантів, які є виборним, постійно ді-
ючим громадським органом сержантського і 
старшинського складу. Чия діяльність регу-
люються нормами Положення про Раду сер-
жантів у Збройних Силах України, затвер-
дженого наказом Міністра оборони України 
від 29.10.2005 р. № 166 [2].
Одним із давніших органів громадської 

самодіяльності безпосередньо у Збройних 
Силах України є жіночі Ради, Положення 
про які було затверджено наказом Міні-
стра оборони України ще 16 квітня 1994 
року за № 107. Ці Ради обираються на де-
мократичних добровільних засадах із числа 
дружин військовослужбовців та жінок-вій-
ськовослужбовців Збройних Сил України 
і діють на основі рівноправності членів та 
самоврядування. Головна мета їх діяль-
ності полягає у сприянні командирам (на-
чальникам) всіх рівнів, органам виховної і 
соціально-виховної та просвітницької ро-
боти серед військовослужбовців та членів 
їх сімей у напрямку відродження духовних 
традицій українського народу та формуван-
ня серед військовослужбовців готовності 
до подвигу заради незалежності України. 
Сфер їх діяльності, як і Рад офіцерів, охо-
плює майже усі питання суспільного життя 
військовослужбовців і членів їх сімей, у т.ч. 
надання допомоги командирам (начальни-
кам) усіх рівнів щодо формування серед вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей високої 
моральності, виховання у них національної 
самосвідомості, гордості за історичне, геро-
їчне минуле України, вірності славетним 
бойовим традиціям Українського війська; 
активна популяризація української мови, 
літератури, мистецтва, народної творчості, 
свят та звичаїв як головних чинників відро-
дження духовності військовослужбовців та 
членів їх родин; національно-патріотичне 
виховання дітей військовослужбовців, про-
паганда педагогічних знань серед батьків, 
надання допомоги в організації позашкіль-
ної роботи, діяльності дошкільних закла-
дів, проведення оздоровчих заходів під час 
шкільних канікул; надання всебічної допо-
моги у вирішенні питань соціального захис-
ту військовослужбовців та членів їх родин, 

працевлаштуванні дружин та створенні 
умов для придбання ними нових професій; 
надання благодійної допомоги багатодіт-
ним сім’ям та сім’ям загиблих військовос-
лужбовців, а також тим сім’ям, у яких члени 
сім’ї отримали інвалідність під час виконан-
ня службового обов’язку у лавах Збройних 
Сил; сприяння створенню побутових умов 
сім’ям військовослужбовців, що відповіда-
ють естетичним та санітарним нормам. За-
лучення широкого загалу жіночої громад-
ськості до упорядкування військових місте-
чок; створення умов для розвитку народної 
творчості військовослужбовців та членів їх 
родин, фольклорно-етнографічних колек-
тивів, забезпечення їх активної участі у про-
веденні конкурсів, оглядів, фестивалів та 
ін. З метою виконання покладених на них 
завдань, вони мають право брати участь у 
розробці соціально-побутових та культур-
но-просвітницьких програм разом із коман-
дуванням військових частин; здійснювати 
громадський контроль за роботою магази-
нів, їдалень, офіцерських кафе, солдатських 
чайних, інших підприємств військової тор-
гівлі та побутового обслуговування. У ви-
падках виявлення недоліків подавати від-
повідним командирам (начальникам) свої 
пропозиції щодо їх усунення; запрошувати 
на свої засідання керівників підприємств 
та організацій сфери послуг для спільного 
обговорення поточних питань щодо їх ді-
яльності та виявлених недоліків у їх роботі; 
брати участь у роботі комісій по розподілу 
місць у дитячі дошкільні заклади, путівок 
у дитячі санаторії, житла; розглядати усні 
та письмові заяви та скарги жінок, вносити 
пропозиції командуванню про відповідні 
заходи; виступати в пресі, на радіо і по те-
лебаченню з питань діяльності жіночих Рад 
та інших проблем, що стосуються інтересів 
членів сімей військовослужбовців тощо [3]. 
У своїй діяльності перелічені Ради підзвіт-
ні відповідним загальним зборам (офіцерів, 
сержантів, дружин військовослужбовців і 
жінок-військовослужбовців відповідної вій-
ськової частини, військово-навчального за-
кладу тощо). 
До внутрішніх інститутів громадянсько-

го суспільства, на нашу думку необхідно 
віднести і громадські організації ветеранів 
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військової служби, утворення яких перед-
бачено Законом України від 24.03.1998 
№ 203/98-ВР «Про статус ветеранів військо-
вої служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної поліції і дея-
ких інших осіб та їх соціальний захист». Не-
зважаючи на те, що такі громадянські спіль-
ноти утворюються на засадах Закону Украї-
ни «Про об’єднання громадян» (ст. 11 Зако-
ну України «Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів Національної поліції і деяких ін-
ших осіб та їх соціальний захист») [4], який 
є загальним для всіх інститутів громадян-
ського суспільства, і їх діяльність регулю-
ється його нормами, їх особливість полягає 
в тому, що вона є логічним продовженням 
діяльності громадянських інститутів, що ді-
ють в середовищі чинних військовослужбов-
ців, охоплюють ті ж основні сфери інтересів 
(підтримання кращих традицій Збройних 
Сил України, культивування понять офіцер-
ської честі й гідності, військово-патріотична 
робота, вирішення соціально-економічних 
проблем тощо) і складаються з колишніх 
військовослужбовців. 
Конституцією Україні гарантовано пра-

во громадян на участь у професійних спіл-
ках з метою захисту своїх трудових і соціаль-
но-економічних прав та інтересів. Профе-
сійні спілки є громадськими організаціями, 
що об’єднують громадян, пов’язаних спіль-
ними інтересами за родом їх професійної 
діяльності. Вони утворюються без попере-
днього дозволу на основі вільного вибору їх 
членів. Водночас, Конституцією передбача-
ється можливість обмеження щодо членства 
у професійних спілках, які встановлюються 
на законодавчому рівні (ст. 36) [5].
Державною реєстраційною службою 

України у Реєстрі громадських об’єднань за-
реєстровано Всеукраїнську профспілку пра-
цівників Збройних Сил України,утворену 
на Установчому з’їзді 23 квітня 1992 року 
[6]. Згідно її Статуту від 25.01.2000 р., вона 
є добровільною, неприбутковою громад-
ською організацією, що об’єднує громадян, 
пов’язаних спільними інтересами за родом 
їх професійної діяльності, для представни-
цтва та захисту трудових, соціально-еконо-
мічних прав та інтересів членів профспілки 

перед державними, господарськими орга-
нами, Міністерством оборони України, влас-
никами та уповноваженими ними органами. 
Її членами можуть бути будь-який праців-
ник, зайнятий по найму чи на основі інших 
форм трудових відносин у військових части-
нах, установах, підприємствах та організаці-
ях, студенти, пенсіонери та інші громадяни 
(крім роботодавців), які визнають Статут 
профспілки, виконують рішення профспіл-
кових органів та сплачують членські внески 
[7]. 
На сьогоднішній день Всеукраїнська 

профспілка працівників Збройних Сил на-
раховує близько 50 тисяч членів, з яких 
майже десять тисяч працюють у військових 
медичних закладах нашого війська, понад 
40 відсотків членів профспілки є ветеранами 
військової служби, майже 10 тисяч – це пра-
цівники підприємств «Укроборонпрому». 
Профспілка об’єднує 7 територіальних ко-
мітетів і об’єднань, відповідно до структури 
Збройних Сил України, за видами і напрям-
ками: територіальні комітети профспілки 
Сухопутних військ (Одеса, Львів, Чернігів, 
Харків, Дніпропетровськ); територіальний 
комітет профспілки працівників Повітря-
них Сил Збройних Сил України (Вінниця); 
територіальний комітет профспілки пра-
цівників військово-будівельних організацій 
та 9 об’єднаних комітетів профспілки і 50 
профспілкових організацій прямого підпо-
рядкування Центральному комітету проф-
спілки [8].
Аналіз особливостей правового статусу 

громадських об’єднань, що функціонують у 
Збройних Силах України, свідчить про обу-
мовленість їх повноважень та сфери компе-
тенції необхідністю здійснення правового 
та соціального захисту військовослужбовців 
та ветеранів військової служби, громадсько-
го контролю за діяльністю Збройних Сил 
України, виховання їх особового складу, 
підтримання їх традицій. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено особливості правового 

статусу громадських обєднань, які функціону-
ють у Збройних Силах України. Зроблено висно-
вок про обумовленість їх повноважень та сфери 
компетенції необхідністю здійснення правово-
го та соціального захисту військовослужбовців 
та ветеранів військової служби, громадського 
контролю за діяльністю Збройних Сил Украї-
ни, виховання їх особового складу, підтримання 
їх традицій.
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In the article the peculiarities of the legal status 
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of the Armed Forces of Ukraine, training of their 
personnel, maintain their traditions.
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В статье рассматривается система 
органов полиции Украины, ее структурные 
подразделения, задания полиции и принци-
пы деятельности полиции, характеризуют-
ся разные позиции ученых применительно до 
содержания и сущности общего определения 
понятия системы, подчеркивается, что си-
стеме органов полиции присущи все призна-
ки социальной системы. Учитывается, что 
полиция исполняет важные задания по ре-
ализации государственной политики в сфере 
охраны правопорядка, в частности, обеспе-
чения публичной безопасности и порядка, 
охраны прав и свобод граждан, а также 
интересов общества и государства, противо-
действия преступности, предоставления в 
пределах, установленных законом, услуг по 
оказанию помощи личностям, которые в 
силу личностных, экономических, социаль-
ных причин или вследствие чрезвычайных 
ситуаций требуют такой помощи. 

Ключові слова: система, поліція, структурні 
підрозділи, органи виконавчої влади, діяльність, 
права і свободи людини і громадянина, інтереси сус-
пільства і держави.
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Завдання, функції і принципи діяльності 
поліції є складовими елементами системи 
поліції, від їх реалізації залежить ефектив-
ність функціонування всієї поліцейської 
системи. 
Правильне розуміння поняття сутності 

і змісту системи поліції є надзвичайно акту-
альним для забезпечення діяльності поліції 
у відповідності із законами України.

Аналіз досліджень цієї проблеми
Дослідження поняття змісту і сутності 

системи поліції України тільки розпочало-
ся і здійснюється на рівні статей і науко-
вих тез, які мають поки що поодинокий 
характер. Теорія систем достатньо деталь-
но описана у вітчизняній науковій літера-
турі. В її розроблення значний внесок зро-
били такі відомі вчені, як: А.М. Авер`янов, 
О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Ю.П. Сурмін, 
О.О. Гицанов, В.Г. Афанасьєв, В.М. Са-
довський, І.В. Блауберг, О.О. Богданов, 
І.М. Дудник, Є.Г. Юдін, Д.А. Керімов та 
інші. Зазначені науковці займалися дослі-
дженням систем переважно у загальному 
плані, надавши їм достатньо докладну ха-
рактеристику, у той час, як ознаки окре-
мих систем залишилися поза їх увагою. У 
зв`язку з реформуванням правоохоронної 
системи України, зокрема, створенням ор-
ганів поліції, у теоретичному плані осмис-
лення її сутності і змісту діяльності та по-
будови системи і структури поліції вини-
кла наукова прогалина. 

Постановка наукової проблеми та її 
значення

Загальна теорія систем достатньо де-
тально досліджена у вітчизняній та за-
рубіжній літературі, але система поліції 
України, як нове явище в суспільному жит-
ті та в системі органів державної виконав-
чої влади ще не досліджувалась, що обу-
мовлює актуальність такого дослідження. 
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Формування мети дослідження
Метою статті є аналіз поняття змісту та 

сутність системи поліції України в контексті 
її завдань та принципів діяльності.

Виклад основного матеріалу й обґрун-
тування отриманих результатів дослі-

дження
Будь-який об`єкт, в тому числі і органи 

поліції, яким би простим на перший погляд 
він не видався, має складну будову, є певною 
цілісністю, що складається з частин. Разом із 
тим, будь-яке явище матеріального світу, від 
зовсім простого до надзвичайно складного, 
у свою чергу, є частиною ще більш складної 
цілісності [1, с. 114]. Розуміння того, що вся 
сукупність процесів природи перебуває в 
систематичному зв’язку, спонукає науку ви-
являти цей систематичний зв’язок всюди, 
як у частковостях, так і в цілому. Слід пого-
дитися з з думкою Д.А. Керімова [2, с. 200] 
про те, що матеріальний і ідеальний світ 
не складається з окремих, один від одного 
ізольованих предметів, явищ і процесів, а 
є системою органічно взаємозалежних, вза-
ємодіючих і взаємопроникаючих об’єктів, 
і саме тому він вимагає системного до них 
підходу і пізнання.
В науковій юридичній літературі існу-

ють різні визначення поняття «система». 
Більша частина з них стала своєрідним від-
дзеркалюванням дефініції, яку надав Люд-
віг фон Берталанфі: «Система – це комплекс 
компонентів, що взаємодіють» [4, с. 29]. Так, 
О.О. Грицанов підкреслює, що система – це 
категорія, яка позначає об’єкт, організова-
ний як цілісність, де енергія зв’язків між 
елементами системи перевищує енергію їх 
зв’язків з елементами інших систем, і яка 
задає онтологічне ядро системного підходу 
[5, с. 619]. 3 точки зору І.М. Дудника, систе-
ма – це відмежована від зовнішнього серед-
овища сукупність взаємопов’язаних частин 
(компонентів), яка володіє якісно вищими 
та складнішими властивостями порівняно 
із сумою властивостей її частин й характе-
ризується певним складом (набором) ком-
понентів і певним способом їх взаємодії [6, 
с. 14]. А.М. Авер’янов вказує на те, що сис-
темою є відмежована безліч елементів, що 
взаємодіють [7, с. 43]. В.М. Садовський під 

системою розуміє сукупність елементів, які 
перебувають у відносинах і зв’язках один 
з одним, що утворює певну цілісність, єд-
ність [8, с. 610]. На думку С.А. Саркісяна та 
Л.В. Голованова, система є структурно- ор-
ганізаційним комплексом об’єктів, які ма-
ють відповідні якості та відповідний набір 
зв’язків [9, с. 5].
Деякі вчені сутність категорій «система» 

і «елементи» намагаються розкрити через 
філософські категорії «ціле» і «частина». Зо-
крема, О.Г. Спіркін вказує на те, що понят-
тя «система» не тотожне поняттю цілого і 
навпаки. Ціле і частина залишаються влас-
не філософськими категоріями з багатою 
історією та своїм особливим значеннєвим 
навантаженням. Система ж – це загальнона-
укове поняття, що має сильний «природни-
чо-науковий присмак» і тому ще не увійшло 
до складу основних категорій діалектики. 
Існує думка, що ціле – це система на її «вер-
шині», на відміну від системи, яка тільки 
організовується, або системи, яка вже роз-
падається [10, с. 227]. В.Г. Афанасьев пояс-
нює виникнення системних якостей тільки 
як взаємодію частин, що утворюють ціле [11, 
с. 8]. 
Елементами (компонентами) системи 

виступають такі утворення, що з огляду на 
структуру цієї системи є неподільними. За-
лежно від складності системи можуть утво-
рюватися підсистеми – елементи складно 
організованих систем, коли між елемента-
ми і системою є проміжні комплекси, більш 
складні, ніж елементи, але менш складні, 
ніж система. Вони поєднують у собі різні 
елементи системи, і у своїй сукупності здатні 
до досягнення єдиної мети системи. Кож-
ний з елементів системи має, як правило, 
самостійне значення як явище, тобто має 
форму і зміст. Інтегруючим зв’язком слугує 
мета існування системи. При цьому струк-
тура і склад системи цілком підпорядковані 
саме меті її існування.
Система, як і будь-який інший елемент 

об’єктивної реальності, має певні ознаки, 
які визначають іі сутність та особливості. 
Обов’язковою і, навіть, основною ознакою 
системи є наявність стійких зв’язків між її 
елементами. 
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Що стосується інших ознак системності, 
то вчені досі залишаються не одностайни-
ми у визначенні їх кількості. Ю.П. Сурмін, 
наприклад, до ознак системи відносить об-
меженість, цілісність, структурність, взаємо-
залежність із середовищем, ієрархічність, 
множинність описів [3, с. 56]. І.В. Блаудерг і 
Є.Г. Юдін основними ознаками системи на-
зивають цілісність, наявність у системі двох 
і більше типів зв’язків, структуру (організа-
цію) системи, наявність рівнів та їх ієрархію, 
управління, мету і доцільний характер ор-
ганізації, самоорганізацію, функціонування, 
розвиток [12, с. 62-64]; І.М. Дудник до ознак 
системи відносить цілісність, суперечливий 
характер взаємодії між елементами та між 
системою і середовищем, структурність (ор-
ганізованість), функціональність системи, 
ієрархічність системи, інформаційність сис-
теми [6, с. 14]. 
Бандурка О.М. під системою розуміє за-

кономірності, принципи, функції і методи 
управління, цілі і завдання, функціональну 
і організаційну структуру, правову осно-
ву та зміст діяльності різних компонен-
тів, функціонування яких вищевказаними 
ознаками об`єднане в єдине ціле-в систему. 
Система становить сукупність структурних 
підрозділів, взаємопов`язаних між собою з 
метою досягнення поставлених перед ними 
цілей[13]. В юридичній енциклопедії систе-
ма права трактується як об`активно зумов-
лена і узгоджена в її складових частинах 
внутрішня організація права тієї чи іншої 
держави, структурними елементами якої є: 
норми права, інститути права, галузі пра-
ва, а систематизація законодавства (франц. 
systematization – система, едине, ціле) як 
впорядкування законодавства, приведен-
ня його до внутрішньо узгодженої системи 
[14]. Отже система передбачає узгоджен-
ня, розміщення в певному порядку своїх 
складових із внутрішніми взаємозв`язками 
і взаємозалежністю та розподілом між 
ними певної компетенції і повноважень та 
обов`язків, без виконання яких система не 
буде життєздатною. Теоретична характе-
ристика системи взагалі цілком і повністю 
стосується і системи органів національної 
по ліції України, створеної відповідно до 
Закону України «Про національну полі-

цію» [15], який визначає правові засади 
організації та діяльності поліції, статус по-
ліцейських та порядок проходження ними 
служб и в поліції.
Згідно ст. 13 Закону України «Про наці-

ональну поліцію» систему поліції складають:
1) центральний орган управління полі-

цією;
2) територіальні органи поліції.
До ск ладу апарату центрального органу 

управління поліції входять організаційно 
поєднані структурні підрозділи, що забезпе-
чують діяльність керівника поліції, а також 
виконання покладених на поліцію завдань.
У складі поліції функціонують:
1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.
У системі поліції можуть утворюватися 

науково-дослідні установи та у  станови за-
безпечення.
Територіальні органи поліції утворю-

ються як юридичні особи публічного права 
в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі, районах, мі с-
тах, районах у містах та як міжрегіональні 
(повноваження яких поширюються на де-
кілька адміністративно-територіальних оди-
ниць) територіальн і органи у межах гранич-
ної чисельності поліції і коштів, визначених 
на її утримання.
Територіальні  органи поліції утворює, 

ліквідовує та реорганізовує Кабінет Міні-
стрів України за поданням Міністра вну-
трішніх справ України на підставі пропози-
цій керівника пол іції.
В системі поліції структуру територіаль-

них органів поліції затверджує керівник по-
ліції за погодженням з Міністром внутріш-
ніх справ України.
Штатний розпис (штат) та кошторис те-

риторіальних органів системи поліції за-
тверджує керівник поліції.
Керівники територіальних органів полі-

ції призначаються на посади та звільняють-
ся з посад керівником поліції за погоджен-
ням з Міністром внутрішніх справ Ук раїни.
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Керівником, заступником керівника те-
риторіального органу поліції може бути 
призначена особа, яка:

1) відповідає загальним умовам вступу 
на службу в поліцію;

2) має вищу повну юридичну освіту;
3) має стаж роботи в галузі права не 

менш як п’ять років;
4) має досвід роботи на керівних посадах 

не менше одного року.
Основні повноваження Міністра вну-

трішніх справ України у відносинах з полі-
цією полягають в наступному:
Міністр внутрішніх справ України:
1) забезпечує формування державної по-

літики у сфері забезпечення публічної без-
пеки і порядку, охорони та захисту прав і 
свобод людини, інтересів суспільства і дер-
жави, а також надання поліцейських послуг 
та контролює її реалізацію поліцією;

2) забезпечує нормативно-правове ре-
гулювання діяльності поліції, погоджує та 
подає на розгляд Кабінету Міністрів Укра-
їни розроблені поліцією та Міністерством 
внутрішніх справ України проекти законів, 
актів Кабінету Міністрів України з питань 
діяльності поліції;

3) затверджує стратегічні програми ді-
яльності та визначає пріоритетні напрями 
роботи поліції, шляхи виконання покладе-
них на неї завдань, затверджує плани її ро-
боти;

4) забезпечує виконання міжнародних 
договорів України, що належать до сфер ді-
яльності поліції;

5) забезпечує ведення та використання 
баз (банків) даних, визначає порядок об-
міну інформацією між Міністерством вну-
трішніх справ України, поліцією та іншими 
центральними органами виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується та коорди-
нується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ України;

6) приймає рішення про розподіл бюджет-
них коштів, головним розпорядником яких є 
Міністерство внутрішніх справ України;

7) виконує інші обов’  язки відповідно до 
цього та інших законів України.
Система поліції побудована на чіткій 

ієрархії структурних підрозділів, розпочи-
наючи з міських відділів і відділів поліції, 

управлінь і головних управлінь в областях 
і місті Києві і закінчуючи галузевими де-
партаментами Національної поліції як цен-
трального органу виконавчої влади, який 
служить суспільству шляхом   забезпечення 
прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку.
Завданнями поліції є надання поліцей-

ських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і по-

рядку;
2) охорони прав і свобод людини, а та-

кож інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених зако-

ном, послуг з допомоги особам, які з особис-
тих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребу-
ють такої допомоги.
У своїй діяльності поліція керується Кон-

ституцією України, міжнародними догово-
рами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, цим та 
іншими законами України, актами Прези-
дента України та постановами Верховної 
Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України, актами Ка-
бінету Міністрів України, а також виданими 
відповідно до них актами Міністерства вну-
трішніх справ України, іншими норматив-
но-правовими актами.
Поліція взаємодіє з органами правопо-

рядку та іншими органами державної вла-
ди, а також органами місцевого самов ряду-
вання відповідно до закону та інших норма-
тивно-правових актів.
Система поліції виконує свої завдання 

на певних принципах діяльності, встановле-
них вищевказаним Законом, основополога-
ючими з яких є принцип верховенства пра-
ва та принцип законності.
Принцип верховенства права полягає в 

тому, що поліція у своїй діяльності керуєть-
ся принципом верховенства прав а, відпо-
відно до якого людина, її права та свободи 
визнаються найвищими цінностями та ви-
значають зміст і спрямованість діяльності 
держави.
Принцип верховенства права застосо-

вується з урахуванням практики Європей-
ського суд у з прав людини.
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Під час виконання своїх завдань поліція 
керується принципами дотримання прав 
і свобод людини, гарантованих Консти-
туцією та законами України, а також між-
народними д оговорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України, і сприяє їх реалізації.
Обмеження прав і свобод людини в ді-

яльності п оліції допускається виключно на 
підставах та в порядку, визначених Кон-
ституцією і закон ами України, за нагальної 
необхідності і в обсязі, необхідному для ви-
конання завдань поліції.
Здійснення заходів, що обмежують пра-

ва та свободи людини, має бути негайно 
припинене, якщо мета застосування таких 
заходів досягнута або немає необхідності 
подальшого їх застосування.
Принцип законності реалізується тим, 

що поліція діє виключно на   підставі, у меж-
ах повноважень та у спосіб, що визначені 
Конституцією та законами України.
Поліцейському заборонено виконувати 

злочинні чи явно незаконні розпорядження 
та накази.
Накази, розпорядження  та доручення 

вищих органів, керівників, посадових та 
службових осіб, службова, політична, еко-
номічна або інша доцільн ість не можуть 
бути підставою для порушення поліцей-
ським Конституції та законів України.
Поліція здійснює свою діяльність на за-

садах відкритості та прозор ості в межах, ви-
значених Конституцією та законами Украї-
ни.
З метою визначення причин та/або умов 

учинення правопорушень планування служ-
бової діяльності органів і підрозділів поліції 
здійснюється з урахуванням специфіки регі-
ону та проблем територіальних громад.
Рівень довіри населення до поліції є 

основним критерієм оцінки ефективності ді-
яльності органів і підрозділів поліції.
Поліція забезпечує безперервне та ціло-

добове виконання своїх завдань. Кожен має 
право в будь-який час звернутися за допо-
могою до поліції або поліцейського.
Поліція не має права відмовити в роз-

гляді або відкласти розгляд звернень сто-
совно забезпечення прав і свобод людини, 
юридичних осіб, інтересів суспільства та 

держави від протиправних посягань з поси-
ланням на вихідний, святковий чи неробо-
чий день або закінчення робочого дня.
Використовуючи напрацювання вчених 

у галузі теорії систем та системного аналі-
зу, можна зазначити, що система органів 
поліції має ознаки, які є іманентними для 
будь-якої системи в цілому. Так, система ор-
ганів поліції складається з певної кількості 
взаємопов`язаних та взаємозалежних еле-
ментів – відповідних установ поліції, що вка-
зує на її структурованість. У той же час, сис-
тема органів поліції характеризується склад-
ністю та багаторівневістю своєї структури; 
наявністю різних рівнів побудови та управ-
ління системою; складністю поведінки та не 
адитивністю властивостей; складністю опи-
су та управління системою. Все це свідчить 
про те, що системі органів поліції властива 
ієрархічність. В свою чергу органи поліції 
при виконанні покладених на них завдань 
активно контактують з суспільством, що 
вказує на певну взаємозалежність між систе-
мою органів поліції і середовищем. Зокре-
ма, органи поліції відслідковують зміни, які 
відбуваються у громадянській спільноті як 
наслідок реалізації закріпленої за ними ком-
петенції, аналізують їх значення, обирають 
відповідну реакцію, що сприяє досягненню 
поставлених цілей, та реагують на ці змі ни. 
Система органів поліції представляє собою 
сукупність державних інституцій,  які вико-
нують різні за обсягом та змістом завдання, 
в першу чергу, місцем кожного підрозділу 
в такій системі. Проте, мета функціонуван-
ня – формування та забезпечення реалізації 
державної правової політики в забезпеченні 
прав і свобод та протидії злочинності – у них 
єдина, що свідчить про цілісність системи. 
Крім того, цілісність системи органів поліції 
зумовлюється органічним зв`язком цих ор-
ганів та їх взаємодією в процесі функціону-
вання. І, нарешті, елементи системи органів 
поліції (відповідні підрозділи поліції) можна 
р озглядати як окремі системи, а саму систе-
му  органів поліції – як підсистему систем и 
більш високого рівня (системи органів вико-
навчої влади або правоо хоронної системи).
Таким чином, бер учи до уваги вищезаз-

начені критерії систе мності, пропонується 
визначити систему органів поліції як сукуп-



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

74Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2016

ність органів виконавчої влади, наділених 
державно-владними повноваженнями з 
метою здійснення діяльності, спрямованої 
на формування та забезпечення реалізації 
державної правової політики, захист прав і 
свобод людини і громадянина, інтересів сус-
пільства і держави, протидії злочинності.
Треба зазначити, що з самого почат-

ку українська поліція проходить складний 
шлях становлення і розвитку, оскільки тіс-
но пов`язана з розвитком Української дер-
жави в період реформування. Сьогодні ж 
органи поліції стали важливим чинником 
розбудови Української держави. Завдяки 
зусиллям працівників поліції забезпечуєть-
ся реалізація держаної правової політики в 
сфері охорони правопорядку, захисту прав 
і свобод людини і громадянина, удоскона-
люється законодавство в окремих галузях 
права; проводяться профілактичні заходи 
та заходи протидії злочинності, здійснюєть-
ся адаптація правоохоронного законодав-
ства Європейського Союзу, представництво 
інтересів України в поліцейських системах 
інших держав.
Органи поліції являють собою розгалу-

жену, добре організовану, цілісну, структуро-
вану систему державних інституцій. Склад і 
структура цих органів покликані забезпечи-
ти належну правоохоронну роботу в державі 
відповідно до покладених на них завдань та 
закріплених за ними повноважень. У той же 
час органи поліції не існують відокремлено 
від інших управлінських органів, а виступа-
ють ланкою, частиною, підсистемою велико-
го і потужного апарату державного управ-
ління, який належить до числа складних са-
моврядних систем. Вони реалізують функції 
держави, виконуючи положення Конституції 
України, актів Президента України та інших 
органів державного управління вищестоя-
щого рівня. Органи поліції 
виступають носіями відповідних повно-

важень юридично-владного характеру, реа-
лізація яких забезпечує досягнення загаль-
ної мети виконавчо- розпорядчої діяльності. 
Коло питань, які розв’язують ці установи, є 
складовою діяльності будь-якої демократич-
но правової держави.
Будучи відповідальними за належне 

правове забезпечення суспільних відносин 

в сфері охорони правопорядку, органи по-
ліції реалізують шляхом захисту права і сво-
боди громадянина. 
Діяльність сучасних органів поліції 

України має бути спрямована на максималь-
не сприяння зміцненню інститутів держав-
ної влади в Україні і в цілому контексті – 
проведення державної правової політики в 
сфері охорони правопорядку.
В той же час статистика свідчить, що сис-

тема поліції не виконує свої обов`язки з за-
побігання та протидії злочинності.
В 2013 році в Україні, до реформи орга-

нів внутрішніх справ, було зареєстровано 
13 776 особливо тяжких злочинів, в 2014 
році – вже 25 872, в 2015 році – 33 800 зло-
чинів. Зростання відбулось практично по 
всім категоріям: розбійні напади, грабунки, 
угони і крадіжки автомобілів, незаконний 
обсяг наркотиків і зброї. Кількість дорож-
ньо-транспортних пригод в 2016 році (пер-
ше півріччя) збільшилась на 26%.
За статистичною інформацією Генераль-

ної прокуратури України у 2015 році внесено 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
відомості про вчинення близько 1 млн. 154 
тис. кримінальних правопорушень, з яких 
лише у 205,2 тис. кримінальних проваджен-
нях особам оголошено про підозру, що ста-
новить 12,7 % випадків,[16] інші випадки за-
лишились не розслідуваними, тобто без на-
лежного реагування, а потерпілі в таких кри-
мінальних провадженнях не захищеними.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Процес становлення системи органів по-
ліції України є досить складним, містить у 
собі етапи зародження, становлення і роз-
витку окремих служб і підрозділів поліції, 
в процесі яких відбуваються зміни та пере-
творення, здійснюється удосконалення пра-
вового регулювання їх діяльності. В діяль-
ності поліції мають місце як позитивні, так 
і негативні сторони. Система органів поліції 
ще не забезпечує належний захист прав і 
свобод людини і громадянина, має суттєві 
недоліки в протидії злочинності, в охороні 
публічної безпеки і порядку, що обумовлює 
необхідність подальшого її удосконалення 
та підвищення ефективності її діяльності.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається система органів 

поліції України, її структурні підрозділи, за-
вдання поліції та принципи діяльності поліції, 
характеризуються різні позиції вчених щодо 
змісту та сутності загального визначення по-
няття «системи», підкреслюється, що системі 
органів поліції притаманні всі ознаки соціаль-
ної системи. Наголошується, що поліція вико-
нує важливі завдання з реалізації державної по-
літики в сфері охорони правопорядку, зокрема, 
забезпечення публічної безпеки і порядку, охо-
рони прав і свобод людини, а також інтересів 
суспільства і держави, протидії злочинності, 
надання в межах, визначених законом, послуг з 
допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги. Звер-
тається увага на необхідність удосконалення 
функціонування системи поліції, оскільки в її 
діяльності є серйозні недоліки.

SUMMARY 
The article deals a system of Ukraine’s police, 

its structural units, police tasks and principles of 
policing, characterized by different positions of 
scientists in relation to the content and spirit of a 
common defi nition of the concept of the system, it 
is emphasized that the system of police has all the 
features of the social system. Taken into account 
that the police perform important tasks for the 
implementation of state policy in the fi eld of law 
enforcement, in particular, ensure public safety 
and order, protection of the rights and freedoms of 
citizens and the interests of society and the state, 
to crime, to provide, within the limits established 
by the law, services for assist individuals who, due 
to personal, economic and social reasons or due to 
emergency situations require such assistance.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ ÊÀÄÐÎÂÈÕ 
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В статье обоснована актуальность ад-
министративно-правового регулирования и 
исследования административно-правовых 
основ кадровых процедур в Национальной по-
лиции Украины. Обобщены основные норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие 
кадровые процедуры в органах внутренних 
дел и, в частности, Национальной поли-
ции Украины. Определены положительные 
новеллы и недостатки принятого Закона 
Украины «О Национальной полиции».
Ключові слова: адміністративно-правове регулю-

вання, адміністративно-правові засади, кадрові про-
цедури, кадрове забезпечення, Національна поліція.
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організована робота з кадрами, наскільки 
ефективними будуть кадрові процедури, за-
лежить ефективність виконання функцій і за-
вдань, поставлених перед Національною по-
ліцією України.
Проте, незважаючи на законодавчі нове-

ли в даному напрямку – включення представ-
ників громадськості до складу поліцейських 
комісій, проведення конкурсу на посади, від-
критий конкурс до патрульної поліції та інші, 
низка недоліків процедурного характеру 
потребує подальшого вирішення. Зокрема, 
передбачений конкурс є обов’язковим лише 
для посад молодшого складу Національної 
поліції, а призначення на посади середньо-
го та вищ ого складу й надалі відбуватиметься 
за «старою» схемою – на розсуд керівництва, 
тобто не є обов’язковим. Жодних конкурсних 
процедур та контролю громадськості не пе-
редбачено й щодо ротації кадрів. Не запла-
нована учать поліцейських комісій і в процесі 
прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів, які здійснюють підготовку поліцей-
ських. Ці та інші недоліки свідчать про акту-
альність дослідження адміністративно-право-
вих засад кадрових процедур в Національній 
поліції України і пошуку шляхів їх подальшо-
го вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Правове підґрунтя управління кадрами 

державних органів влади, у т.ч. органів вну-
трішніх справ, є предметом дослідження ба-
гатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, 
зокрема: В.Б. Авер’янова, М.І. Ануфрієва, 

Постановка проблеми 
та її актуальність

Не викликає сумнівів, що ефективність 
правового регулювання є передумовою 
успішної реалізації будь-якої реформи. Тому 
не дивно, що в контексті євроінтеграції уряд 
активно продовжує приймати нові законо-
давчі акти, орієнтовані передусім на вдоско-
налення процедурно-процесуальних аспектів 
діяльності органів державної влади та місце-
вого самоврядування й гармонізацію україн-
ського законодавства з європейськими нор-
мами та стандартами. Одним із таких норма-
тивно-правових актів став новоприйнятий 
базовий Закон України «Про Національну 
поліцію», що продовжує активно обговорю-
ватися в наукових колах, оскільки не лише 
кардинально трансформує міліцію в поліцію, 
але й змінює підходи до кадрового забезпе-
чення даного органу. Власне від того, як буде 
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О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, М.М. Дивака, 
А.М. Клочка, А.Т. Комзюка, Ю.Ф. Кравченка, 
Н.П. Матюхіної, В.М. Плішкіна та ін. Питан-
ня реформування органів внутрішніх справ 
та адміністративно-правового врегулювання 
діяльності Національної поліції України зна-
ходить своє висвітлення в працях О.А. Банчу-
ка, Є.Ю. Захарова, О.А. Мартиненка та інших 
експертів Центру політико-правових реформ 
в Україні. Не зважаючи на це, проблемати-
ка адміністративно-правових засад кадрових 
процедур в Національній поліції України за-
лишається малодослідженою, що обумовлює 
актуальність обраної тематики наукового по-
шуку.

Отже, метою статті є комплексне до-
слідження адміністративно-правових засад 
кадрових процедур в Національній поліції 
України.

Виклад основного матеріалу
Варто зазначити, що підвищення ефек-

тивності кадрових процедур є одним із на-
прямків Стратегії державної кадрової полі-
тики на 2012-2020 рр., що передбачає вирі-
шення у т.ч. наступних важливих завдань: 1) 
розробка національної системи оцінювання 
якості освіти; 2) формування узгодженої сис-
теми оцінювання отриманих знань, умінь та 
навичок за результатами підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації згідно 
з вимогами, необхідними для виконання ро-
боти за певною професією, посадою, а також 
формування системи оцінювання під час до-
бору фахівців; 3) запровадження системи без-
перервного професійного навчання кадрів; 
4) створення механізму професійної адаптації 
новопризначених працівників; 5) запрова-
дження періодичного оцінювання результа-
тів професійної діяльності працівників та ін. 
[1].
На необхідності розробки нових крите-

ріїв та процедур відбору персоналу наголо-
шується і в розробленій Центром політико-
правових реформ Стратегії розвитку органів 
внутрішніх справ, що включає такі заходи, 
як: 1) доведення до відома персоналу усіх 
вакансій з одночасним створенням умов без-
перешкодного доступу кандидатів до участі у 
конкурсному відборі; 2) запровадження но-

вих якісних критеріїв та процедур відбору 
кандидатів на службу (окрім фізичних якос-
тей кандидата, оцінюються: розумові здібнос-
ті, особливості мотивації й самоконтролю; 
обачність, знання власних переваг і недолі-
ків; здатність розуміти почуття інших і вміння 
впливати на них; уміння будувати й підтри-
мувати робочі взаємовідносини; впевненість 
у власних силах, уміння слухати й спілкувати-
ся, здатність брати ініціативу на себе і підтри-
мувати оптимістичний настрій колег; уміння 
працювати у групі, здатність засвоювати нові 
знання й уміння); 3) розробка процедури тес-
тування та відбору кандидатів на службу за 
рейтинговою системою; 4) розробка двосту-
пеневої процедури конкурсного відбору для 
кандидатів на керівні посади регіонального 
рівня, що містить оцінку загальної компетен-
ції та компетенції у спеціальних галузях та 
ін.; 5) забезпечення відеофіксації усіх етапів 
проходження іспитів персоналом та канди-
датів на службу в присутності представників 
громадськості; 6) створення однакових умов 
для роботи чоловіків та жінок із врахуванням 
засад гендерної рівності, а також розробка 
антидискримінаційних механізмів прийнят-
тя на роботу та кар’єрного зростання; 7) пері-
одична переатестація кадрів (зміна критеріїв 
атестації) за участю незалежних представни-
ків громадськості в атестаційних комісіях та 
використанням відкритих відгуків жителів 
району; 8) введення штрафів в якості дисци-
плінарного заходу та ін. [2].
Проте вважаємо, що всі ці заходи мож-

ливо практично здійснити лише за умови 
ефективного адміністративно-правового за-
безпечення кадрових процедур в Національ-
ній поліції України. Проаналізуємо сучасний 
стан вирішення даного питання. Зокрема, на 
сьогодні кадрові процедури та інші аспекти, 
пов’язані з їх розробкою та реалізацією в про-
цесі управління кадрами поліції, регламенту-
ються низкою нормативно-правових актів: 1) 
Законами України «Про національну поліцію 
України» від 02.07.2015 р. № 580-VIII, «Про 
Дисциплінарний Статут органів внутрішніх 
справ України» від 22.02.2006 р. № 3460-IV, 
Постановою Кабінету Міністрів УРСР «Про 
затвердження Положення про проходження 
служби рядовим та начальницьким складом 
органів внутрішніх справ Української РСР» 
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від 29 липня 1991 р. № 114, Наказами МВС 
України «Про затвердження Інструкції про 
порядок проведення атестування особового 
складу органів внутрішніх справ України» 
від 22.03.2005 р. №181, «Про затвердження 
Інструкції щодо застосування комп’ютерних 
поліграфів у роботі з персоналом органів вну-
трішніх справ України» від 28.07.2004 р. № 
842, «Про затвердження Інструкції з органі-
зації обліку кадрів в системі Міністерства вну-
трішніх справ України» від 30.12.2005 №1276, 
«Про затвердження Положення про Депар-
тамент кадрового забезпечення Міністерства 
внутрішніх справ України» від 17.02.2012 
року № 143, «Про затвердження Положення 
про порядок формування кадрового резерву 
на керівні посади в Міністерстві внутрішніх 
справ України, його територіальних органах 
та підрозділах» від 17.09.2012 р. № 808, «Про 
затвердження Правил поведінки та профе-
сійної етики осіб рядового та начальницького 
складу органів внутрішніх справ України» від 
22.02.2012 р. № 155., «Про затвердження По-
ложення з організації професійної підготовки 
осіб рядового і начальницького складу орга-
нів внутрішніх справ України» від 13.04.2012 
р. № 318, «Про затвердження Положення 
про порядок формування кадрового резерву 
н а керівні посади в Міністерстві внутрішніх 
справ України, його територіальних органах 
та підрозділах» від 17.09.2012 р.№ 808, «Про 
затвердження Положення з організації пере-
вірки рівня фізичної підготовки кандидатів 
на службу в органах внутрішніх справ Украї-
ни» від 02.07.2013 р. № 636, «Про затверджен-
ня Порядку відбору кандидатів на навчання 
до вищих навчальних закладів Міністерства 
внутрішніх справ України» 15.01.2015 р. № 
29, «Про затвердження Положення про ор-
ганізацію службової підготовки осіб рядового 
і начальницького складу служби цивільного 
захисту» від 20.02.2015 р. № 189 та ін. 
Крім того, Національною громадською 

платформою «Реформуємо МВС: прозорість 
та відповідальні сть» підготовлено Типовий 
порядок проведення конкурсу на службу до 
Національної поліції України та проект По-
ложення «Про порядок пров  едення конкурсу 
на заміщення вакантної посади середнього та 
вищого складу Національної поліції України» 
[3], що вважаємо досить позитивним крок ом, 

адже в Законі України «Про Національну 
поліцію» не передбачена обов’язковість про-
ведення конкурсу для посад  середнього та 
вищого складу, про що йтиметься далі. Зо-
крема, розглянемо адміністративно-правові 
засади кадрових процедур в Національній 
поліції України, що містяться в спеціальному 
законі України «Про Національну поліцію».
Так, розділ VI Закону регламентує про-

цедури добору на посаду поліцейського. За-
значається, що громадяни України, які ви-
явили бажання вступити на службу в поліції, 
з метою визначення стану їхнього здоров’я 
зобов’язані пройти медичні обстеження, а 
також перевірку рівня фізичної підготовки, 
психофізіологічне обстеження, обстеження 
на предмет виявлення алкогольної, на рко-
тичної та токсичної залежності в порядку, ви-
значеному Міністерством внутрішніх справ 
України. Також громадяни України, які ви-
явили бажання вступити на службу в поліції, 
за їхньою згодою проходять тестування на 
поліграфі (ст.50). Згідно ст. 51 для забезпе-
чення прозорого добору (конкурсу) та про-
сування по службі поліцейських на підставі 
об’єктивного оцінювання професійного рівня 
та особистих якостей кожного поліцейського, 
відповідності їх посаді, визначення перспек-
тиви службового використання в органах по-
ліції утворюються постійні поліцейські комі-
сії. До складу такої комісії окрім представни-
ків, визначених Міністром внутрішніх справ 
України, не з числа поліцейських, та керівни-
ком поліції, входять два представники гро-
мадськості, рекомендовані Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини, з 
числа осіб, які мають бездоганну репутацію, 
високі професійні та моральні якості, суспіль-
ний авторитет [4]. Вважаємо дану норму по-
зитивною новелою законодавства.
Розглядаючи новоприйнятий Закон, слід 

звернути увагу  й на інші позитивні момен-
ти, на яких наголошує О.А. Банчук: 1) інсти-
туційне розділення МВС і поліції – поліція 
працюватиме окремо як професійний орган, 
який здійснюватиме поліцейські повнова-
ження (деполітизація діяльності поліції); 2) 
сервісна функція поліції (надання поліцей-
ських послуг суспільству щодо підтримки 
належного рівня безпеки); 3) унормування 
різних процедур застосування пол іцейських 



79

Ãð³ò÷³íà Â.Þ. - Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâ³ çàñàäè êàäðîâèõ ïðîöåäóð...

заходів, спецзасобів тощо (на рівні закону, 
що зменшує ризик для зловживань); 4) про-
цедура відкритого конкурсу – будь-якій особі, 
старшій 18 років, яка має щонайменше повну 
загальну освіту і хороший стан здоров’я, від-
кривається шлях до поліцейської посади; до 
відбору поліцейських залучена громадськість 
[5].
Крім того, варто звернути увагу, що з 

метою добору осіб, здатних професійно ви-
конувати повноваження поліції та посадові 
обов’язки за відповідною вакантною поса-
дою, проводиться конкурс на службу в поліції 
та/або на зайняття вакантної посади (ст. 52). 
Проведення конкурсу здійснюється з ураху-
ванням рівня професійної компетентності, 
особистих якостей і досягнень кандидатів на 
прийняття на службу та зайняття вакантної 
посади. При цьому обов’язково проводить-
ся серед осіб , які вперше приймаються на 
службу в поліції з призначенням на посади 
молодшого складу поліції [4]. Проте, на нашу 
думку, суттєвим прорахунком і навіть свого 
роду проявом дискримінації, є той факт, що 
не на всі посади поліцейського претенденти 
обираються за конкурсом. Мова йде про по-
сади середнього та вищого керівного скла-
ду, на які доцільно навпаки б встановити ще 
«жорсткіший» конкурс натомість його повної 
відсутності. Тобто процедури просування 
(підвищення) по службі мають відбуватися на 
конкурсній основі, а не за традиційним «по-
данням» вищого керівництва.
Слід відмітити, що конкурс проводиться 

відповідно до Типового порядку проведен-
ня конкурсу на службу до поліції та/або за-
йняття вакантної посади, що затверджується 
Міністром внутрішніх справ України і який 
визначає: 1) умови проведення конкурсу; 2) 
вимоги щодо оприлюднення інформації про 
вакантну посаду державної служби та оголо-
шення про проведення конкурсу; 3) повно-
важення поліцейської комісії при проведенні 
конкурсу; 4) порядок прийняття та розгляду 
документів для участі в конкурсі; 5) порядок 
проведення тестування, співбесіди, інших ви-
дів оцінювання кандидатів на службу в полі-
ції та/або зайняття вакантних посад; 6) мето-
ди оцінювання кандидатів на службу в поліції 
та/або на зайняття вакантних посад держав-
ної служби [6]. У цілому ж характерними ри-

сами сучасної процедури проведення кон-
курсу на посаду можна назвати відкритість, 
гласність, демократичність, рівноправність 
адже, наприклад, претендент на посаду наді-
лений правом подавати додаткові заяви, кло-
потання та документи для розгляду комісією, 
оскаржувати рішення поліцейської комісії 
перед вищою комісією чи керівництвом На-
ціональної поліції.
Зазначимо що стосовно претендентів на 

зайняття тієї чи іншої посади (допущеними 
до цього етапу конкурсу) проводяться деталь-
ні перевірки, а саме: - спеціальна перевірка; 
- перевірка стану здоров’я; - перевірка фізич-
ного стану; - психологічне вивчення. При 
цьому психологічне вивчення здійснюється 
за спеціальними методиками, за тверджени-
ми керівником Національної поліції, або його 
заступником із можливим застосуванням спе-
ціальних технічних засобів – психо-фізіоло-
гічних приладів, сертифікаційні та технічні 
вимоги щодо яких затверджуються Кабіне-
том Міністрів України [6]. Стосовно даного 
питання вважаємо слушним підкреслити, що 
висновок за результатами психологічного ви-
вчення носить рекомендаційний характер і 
доводиться до відома поліцейської комісії для 
урахування, хоча, на наш погляд, на сучас-
ному етапі психодіагностиці слід приділити 
більшу увагу, зважаючи на складні, стресові, 
часом ненормовані умови праці та інші не-
гативні фактори, з якими повсякденно сти-
кається поліцейський у своїй професійній ді-
яльності.
Д осліджуючи кадрові процедури в Наці-

ональній поліції України, слід звернути ува-
гу і на процедуру атестування поліцейських 
(ст.57), яке проводиться з метою оцінки їхніх 
ділових, професійних, особистих якостей, 
освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізич-
ної підготовки на підставі глибокого і все-
бічного вивчення, визначення відповідності 
посадам, а також перспектив їхньої службо-
вої кар’єри. Атестування поліцейських про-
водиться атестаційними  комісіями органів 
(закладів, установ) поліції, що створюються 
їх керівниками: 1) при призначенні на вищу 
 посаду, якщо заміщення  цієї посади здійсню-
ється без проведення конкурсу; 2) для вирі-
шення питання про переміщення на нижчу 
посаду через службову невідповідність; 3) для 
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вирішення питання про звільнення зі служ-
би в поліції через службову невідповідність. 
Крім того особливості атестування містяться 
і в Наказі МВС України «Про затвердження 
Інструкції про порядок проведення атесту-
вання особового складу органів внутрішніх 
справ України» від 22.03.2005 р. №181 [7]. 
Проте вважаємо доцільним у Законі «Про 
Національну поліцію» уточнити склад атеста-
ційних комісій і передбачити обов’язкове за-
лучення громадськості.
Також новоприйнятий закон в цілому 

регламентує процедури переміщення по-
ліцейських в органах, закладах та установах 
поліції, професійного навчання (первинної 
професійної підготовки; підготовки у вищих 
навчальних закладах із специфічними умова-
ми навчання; післядипломної освіти; службо-
вої підготовки), звільнення та ін. Проте дані 
норми є узагальненими і потребують деталі-
зації в спеціальних інструкціях чи положен-
нях стосовно їх реалізації саме в Національ-
ній поліції Україні, враховуючи специфіку її 
діяльності, на відміну від чинних на сьогодні 
і присвячених органам внутрішніх справ за-
галом.

Висновки
Підсумовуючи вище сказане, можна зро-

бити висновок, що адміністративно-правові 
засади кадрових процедур в Національній 
поліції на сьогодні достатньо врегульовані, 
проте дане регулювання носить більше де-
кларативний характер і потребує удоскона-
лення безпосередньо у правозастосовній ді-
яльності із врахуванням вказаних недоліків 
щодо обов’язковості конкурсу для посад ви-
щої ланки, процедур атестації, ротації тощо.
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АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовано актуальність ад-

міністративно-правового регулювання та до-
слідження адміністративно-правових засад 
кадрових процедур в Національній поліції Укра-
їни. Узагальнено основні нормативно-правові 
акти, які регламентують кадрові процедури в 
органах внутрішніх справ і, зокремфа, Націо-
нальній поліції України. Визначені позитивні 
новели та недоліки новоприйнятого Закону 
України «Про Національну поліцію».

SUMMARY 
In the article the urgency of the administrative 

and legal regulation and studies of legal and 
administrative foundations of the staff procedures 
in the National Police of Ukraine, was proved. The 
main legal acts regulating the staff procedures in 
the organs of the internal affairs and, in particular, 
the National Police of Ukraine were summarized. 
The positive moments and disadvantages of the 
Law of Ukraine “About the National Police” were 
defi ned.
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Å¨ ÐÀÇÂÈÒÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

В статье на основе научных и правопри-
менительных позиций проведено исследова-
ние системы административной деликто-
логии в информационной сфере, выделенные 
ее структурные компоненты, охарактеризо-
вана основная группа факторов, влияющих 
на структуру этой юридической науки, про-
анализирован концептуальный взгляд от-
носительно необходимости объединения всех 
деликтологических направлений научных 
исследований, проводимых в информацион-
ной сфере в единую комплексную юридиче-
скую науку информационную деликтологию. 

Ключевые слова: «административная деликто-
логия», «административное информационное право-
нарушение», «информационная сфера», «информаци-
онная деликтология», «система административной 
деликтологии в информационной сфере». 
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конфликтов с участием субъектов публичной 
администрации, устранения причин и усло-
вий их порождающих. Юридической наукой, 
принявшей на себя выполнение этих задач 
стала административная деликтология. 
Вместе с тем, особый характер предмета 

и объекта административных информаци-
онных правонарушений, преимущественно 
специальный субъектный режим их совер-
шения, наряду со своеобразными причина-
ми и условиями, способствующими соверше-
нию деликтов данного вида предопределяют 
необходимость приведения доктринальных 
взглядов на проблемы противодействия со-
ответствующим формам противоправного 
поведения в целостную, логически связан-
ную систему научных знаний и деликтологи-
ческих концепций. Своё научное признание 
и практическое развитие данная проблема 
нашла в пределах административной де-
ликтологии в информационной сфере, под 
которой в целях настоящей статьи мы бу-
дем понимать систему скомпонированых по 
общему предмету и методами исследования 
знаний об административнной информаци-
онной деликтности, причинах и условиях, 
способствующих возникновению этого ан-
тисоциального явления, его структуре, со-
стоянии и динамике, о социально-правовой 
природе личности нарушителя, а также об 
организационно-правовых средствах пред-
упреждения административных информаци-
онных правонарушений, государственных 
программах такой деятельности. 

Постановка проблемы
В условиях постоянного роста количе-

ства совершаемых административных ин-
формационных правонарушений, массового 
проявления латентной административной 
деликтности и существования ярко выражен-
ной тенденции перерастания этих антисо-
циальных явлений в угрозы для информаци-
онной безопасности государства, в обществе 
обострилась проблема формирования само-
стоятельной юридической науки, способной 
обеспечить разработку и практическую реа-
лизацию комплекса организационно-право-
вых мер направленных на предотвращение 
возникновения информационно-правовых 
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Целями настоящей статьи является ис-
следование внутренней структуры админи-
стративной деликтологии на примере инфор-
мационной сферы, формирование на этой 
основе целостной системы даного деликтоло-
гического направления юридической науки, а 
так же решение вопроса относительно целе-
сообразности выделения его в самостоятель-
ную науку – информационную деликтологию. 

Анализ последних исследований и пу-
бликаций

Обусловленная целями этой работы про-
блематика была предметом научных ис-
следований многих ученых и практиков, в 
том числе: И. Л. Бачило, А. А. Леонидовой, 
В. А. Липкана, Ю. Е. Максименко, А. В. Па-
лушкина, И. М. Сопилко, А. В. Стоицького и 
других. Вместе с тем, проведенные указанны-
ми учеными исследования были в основном 
сосредоточены на решении отдельных групп 
деликтологических проблем, и по-этому не 
отражают целостной системы административ-
ной деликтологии в информационной сфере, 
что обусловливает нерешенность вопросов, 
охваченных целями этой статьи.

Изложение основного материала
Правовой основой для выкристализации 

административной деликтологии в одно из 
научних направлений и область практиче-
ской деятельности в информационной сфере 
является предмет данной науки, под кото-
рым мы будем понимать совокупность адми-
нистративных информационных правона-
рушений, совершенных на конкретной тер-
ритории за отдельный промежуток времени, 
которые образуют административную инфор-
мационную деликтность, их структура, состо-
яние, динамика развития, причины и усло-
вия, способствующие их совершению, а также 
социально-правовая характеристика наруши-
теля административно-правовых запретов, 
действующих в информационной сфере, госу-
дарственные программы обеспечения инфор-
мационного правопорядка и национальной 
информационной безопасности. 
Как один из ключевых признаков любой 

науки, предмет административной деликто-
логии наряду с выполнением основопола-
гающей методологической функции также 

напрямую отражается на системе этой науки 
через определения её внутренних составля-
ющих элементов. Такая связь между катего-
риями «предмет» и «система» администра-
тивной деликтологии в рамках информаци-
онной сферы имеет и обратное проявление 
взаимодействия, когда последняя из назван-
ных категорий обусловливает логическое по-
строение самого предмета административной 
деликтологии, характер функционально-ме-
тодологических и понятийных связей между 
неё внутренними составляющими. В таком 
аспекте система административной деликто-
логии в информационной сфере выступает 
как внутренняя структура этой юридической 
науки, созданная на основе связи между ее 
предметными составляющими: администра-
тивно-деликтными нормами, административ-
ной деликтностью, причинами и условиями, 
способствующими возникновению этого анти 
общественного явления, лицом нарушителя 
административно-правовых запретов, дей-
ствующих в информационной сфере, сред-
ствами профилактики административных 
информационных правонарушений, а также 
государственными программами предупреж-
дения административной деликтности в ин-
формационной среде, совокупность, которых 
и образует предмет указанного научного на-
правления. 
Выступая категорией, означающей це-

лостность, сформированность, завершенность 
становления конкретных объектов социаль-
ного бытия, понятие «система» получило в 
философии многоаспектную интерпретацию. 
Термин система происходит от древне-

греческого «сообщения» и буквально означает 
целое, составленное из частей. Он использу-
ется в тех случаях, когда необходимо охарак-
теризовать или исследовать объект, который 
проектируется, как нечто целое, сложное, о 
котором невозможно сразу получить простое 
представление [1, c. 130]. 
Что представляет собой система? Каждый 

отдельно взятый исследователь или отдель-
ная группа учёных на основе своих знаний и 
убеждений выбирает свою собственную или 
уже существующую в научных исследованиях 
дефиницию этого понятия. 
В общенаучной литературе наиболее рас-

пространенным является определение Л. 
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Фон Берталанфи, по мнению которого: «Си-
стема – это комплекс взаимодействующих 
компонентов» [2, с. 20]. 
В такой интерпретации понятие «систе-

ма» выступает как множество объектов ре-
альной действительности, которые наделены 
общими родовыми признаками, способными 
обеспечить их последовательное взаимодей-
ствие в рамках целостной, одно порядковой 
системы. 
И. В. Блауберг, Э. Г. Садовский и Б. Г. 

Юдин предложили разделить все существу-
ющие определения «системы» на два вида: 
претендующее на универсальность онтологи-
ческую (когда основное внимание в определе-
нии уделяется выделению в самих объектах 
таких свойств, которые могут рассматривать-
ся как идентифицирующие их признаки, на 
основе которых осуществляется объединение 
этих объектов в единую систему) или опре-
деление, которое претендует на универсаль-
ность гносеологическую (если оно предна-
значено не только для характеристики, но и 
управления системными объектов) [3, c. 40, 
41].
В качестве определения первого поряд-

ка можно привести дефиницию «системы, 
сформулированную Р. С. Мельником. Под 
«системой» ученый понимает: «Целостный 
комплекс отграниченных, взаимосвязанных 
и взаимодействующих друг с другом элемен-
тов, образующих особое единство со средой 
их функционирования и является одновре-
менно элементом системы более высокого по-
рядка» [4, c. 8]. 
При такой интерпретации категории «си-

стема», основной акцент при её определении 
смещается в направление характеристики ее 
внутренних элементов, их связей между со-
бой и элементами системы высшего поряд-
ка, в связи с чем основой для формирования 
конкретной системы выступают уже свойства 
объектов, сгруппированных в отдельно взя-
тую систему. Такое понимание «системы» от-
ражает наличие у элементов включенных в 
ее внутренней структуры общих (родовых 
или видовых) признаков, которые выступают 
функционально связывающим звеном в рам-
ках самой системы, обусловливают законо-
мерные связи между соответствующими эле-
ментами системы. 

Согласно определению «система», пред-
ложенному в словаре 1913 года это понятие 
представляет собой совокупность объектов, 
которые четко подчинены каким-то конкрет-
ным порядком, как правило, логическим, на-
учным; единое целое объектов, связанных 
общим законом, принципом или целью; по-
стоянное объединение принципов или эле-
ментов, которые составляют единое целое [5]. 
В словаре Д. Ушакова (первая половина 

XX века) категория «система» рассматривает-
ся как: «Строение, структура, составляющая 
единство закономерно расположенных функ-
ционирующих частей [6]. 
Согласно толкованию категории «систе-

ма», данном С. Ожоговым и Н. Шведовым, 
(вторая половина XX века), система – это не-
что целое, представляющее собой единство 
частей, закономерно расположенных и нахо-
дящихся во взаимной связи [7]. 
Использование приведенных определе-

ний категории «система» в научной сфере 
означает, что любая наука приобретает зна-
чение отдельной системы при условии нали-
чия выделенных в самостоятельную группу 
по целевым и предметным признакам компо-
нентов, связанных логическими закономер-
ностями, содержательным наполнением и 
теоретико-прикладным назначением в преде-
лах единой системы. 
Первые попытки приведения научных 

знаний о фактах и явлениях, составляющих 
предмет административной деликтологии в 
единую, целостную, логически связанную си-
стему были осуществлены профессором Е. В. 
Додиным. Он предложил в рамках системы 
науки административной деликтологии вы-
делить общую и специальную части, каждая 
из которых объединяла в себе конкретные 
элементы, которые выполняют различное ме-
тодологическое назначение [8, c. 17]. 
Развивая существующие взгляды на систе-

му административной деликтологии, некото-
рые исследователи предложили более широ-
кую концепцию этого понятия. 
А. М. Дерюга предлагает в рамках систе-

мы административной деликтологии выде-
лить общую и особенную части, а также про-
филактику административной деликтности. 
Общая часть, по мнению, исследователя охва-
тывает собой научно образующие категории к 
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которым относятся: объект и предмет делик-
тологических исследований, соотношения 
между ними, методы система и принципы ад-
министративной деликтологии; соотношение 
административной деликтологии с другими 
науками. Таким образом, считает А. М. Дерю-
га, реализуется функциональный подход при 
проведении административно-деликтологи-
ческих исследований. 
Особенная часть охватывается теорией 

предотвращению административных право-
нарушений, знаниями об особенностях совер-
шения отдельных видов административных 
деликтов, характеристику лиц, их соверша-
ющих. Соответственно, в рамках особенной 
части административной деликтологии реа-
лизуется отраслевой подход к изучению ад-
министративной деликтности, в котором раз-
виваются частные административно-деликто-
логические теории [9, c. 18].
Исходя из такого построения админи-

стративной деликтологии, свое развитие, как 
самостоятельное направление в информаци-
онной сфере она находит на уровне специаль-
ной части.
Несмотря на непризнанность на законо-

дательном уровне информационной сферы 
общим или родовым объектом администра-
тивно-правовой охраны, постоянно растущее 
количество деликтов, подвергающих негатив-
ному влиянию информационные права и за-
конные интересы граждан, информационную 
инфраструктуру, информационную безопас-
ность государства привело к повышению вни-
мания ученых к проблематике администра-
тивных информационных правонарушений.
Анализ подготовленных в Украине и зару-

бежных странах научных трудов, в которых 
затрагивается проблематика администра-
тивных информационных правонарушений 
указывает на то, что в своем большинстве 
ученые-административисты фокусируют свое 
внимание на вопросах административной 
ответственности за отдельные виды право-
нарушений (нарушение законодательства о 
государственной тайне [10], нарушение за-
конодательства о коммерческой тайне [11; в 
сфере телекоммуникаций [12], особенностях 
составов этих проступков, процедурах приме-
нения санкций за их совершение.

Вместе с тем, на основе анализа научных 
работ, предметом исследования которых вы-
ступает проблематика предотвращения раз-
личных видов административных правона-
рушений, приходится констатировать, что, 
несмотря на глубокую научную разработку 
понятия, признаков, классификаций, системы 
мер профилактики отдельных видов делик-
тов, совершаемых в информационной сфере, 
общего подхода к определению администра-
тивной деликтности в указанной сфере право-
вого регулирования, ее причинно-следствен-
ного комплекса и комплексной программы 
профилактики так и не было выработано.
Такое положение современной научной 

разработки проблем административной де-
ликтологии в информационной сфере не-
гативно отразилось на решении вопросов, 
связанных с формированием ее системы (вну-
тренней структуры), особенно специальной 
части. Связана эта тенденция с попыткой не-
которых исследователей закрепить на доктри-
нальном уровне за отдельными видами охра-
няемых нормами административного права 
общественных отношений значение родового 
объекта правовой охраны и тем самым выве-
сти деликты, посягающие на эти отношения, 
на более высокий (родовой) уровень путем 
объединения их в отдельные главы Кодекса 
Украины об административных правонару-
шениях, других законодательных актов [10, с. 
8; 12, с. 10]. 
В этом случае характерные для отдельных 

видов административных информационных 
правонарушений причины и условия их со-
вершения, организационно-правовые сред-
ства профилактики, социально-психологи-
ческие свойства специального субъекта про-
ступков выводятся на более высокое звено в 
структуре административной деликтологии, 
а характерные для административных ин-
формационных правонарушений деликтоло-
гические особенности признаются только по 
отдельным из этих деликтов.
Правовой и научной подоплекой для при-

ведения существующих административно-де-
ликтологических исследований в информа-
ционной сфере в единую целостную систему 
знаний об административных информацион-
ных правонарушениях, причинах и условиях, 
им способствующих, средствах профилактики 
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могла бы стать научная разработка и приня-
тие Концепции Административно-деликтной 
политики Украины, в особенной части кото-
рой своё отражение могли бы найти пробле-
мы профилактики отдельных видов админи-
стративных деликтов. Это позволит постро-
ить систему административной деликтологии 
в информационной сфере на основе законов 
диалектики, онтологического и гносеологиче-
ского предназначения каждого из элементов 
этой системы не только на уровне общей, но, 
прежде всего, специальной её части.
Изложенное выше позволяет охаракте-

ризовать систему административной делик-
тологии в информационной сфере, как сово-
купность логически упорядоченных в соот-
ветствии с методологическим, правовым или 
функциональным назначению компонентов, 
характеризующих предмет, объект, методы 
этого научного направления, отражающих 
его связь с другими научными направления-
ми административной деликтологии и други-
ми юридическими науками, которые раскры-
вают особенности административных инфор-
мационных правонарушений, их причины и 
средства предупреждения, другие элементы, 
включенные в общую или специальную часть 
этой юридической науки.
Структуру общей части административ-

ной деликтологии в информационной сфе-
ре, на наш взгляд, образуют общие понятия, 
принципы, категории и закономерные ло-
гические связи, характерные для админи-
стративной деликтологии в целом. В состав 
компонентов, которые охватываются общей 
частью административной деликтологии в 
информационной сфере следует отнести по-
нятие, предмет, объект, систему, принципы 
и методы административной деликтологии в 
целом; общие меры и средства профилактики 
административных деликтов; базовые прави-
ла производства по делам об административ-
ных правонарушениях и наложении админи-
стративных взысканий.
Особенную часть административной де-

ликтологии в информационной сфере обра-
зуют теории предупреждения администра-
тивных информационных правонарушений; 
понятие, состав, виды и средства профилакти-
ки этих деликтов; административная деликт-
ность в информационной сфере, ее причин-

но-следственный комплекс; лицо-правонару-
шитель правовых запретов, действующих в 
информационной сфере и его социально-пси-
хологическая и правовая характеристика; ме-
тодики и программы профилактики админи-
стративной информационной деликтности, 
особенности их применения в отношении от-
дельных категорий правонарушителей.
В условиях постоянного роста количества 

совершаемых административных информа-
ционных правонарушений, существование 
широкой группы антисоциальных действий, 
которые не были деликтолизованы в нормах 
административно-деликтного законодатель-
ства, систему административной деликтоло-
гии в информационной сфере, на наш взгляд, 
нельзя рассматривать как окончательно сфор-
мированную категорию. Продолжающееся 
в Украине изменение административно-де-
ликтного законодательства, изменчивость 
причин и условий, способствующих развитию 
административной деликтности в информа-
ционной сфере, постоянное совершенствова-
ние методов и средств противодействия этому 
негативному явлению ставят перед админи-
стративной деликтологией всё новые и новые 
задачи, решение которых, безусловно, будет 
отражаться на её внутренней структуре.
Учитывая существующую в науке адми-

нистративной деликтологии и криминологии 
тенденцию выделения проблематики инфор-
мационных правонарушений в отдельное на-
правление исследований в рамках этих наук, 
некоторыми учёными, в частности И. Л. Ба-
чило [13, c. 474, 490], В. А. Липканом, Ю. Е. 
Максименко [14], А. В. Полушкиным [15, c. 
9] была предпринята попытка обосновать не-
обходимость формирования самостоятельной 
юридической науки, предметом изучения 
которой являются правонарушения (адми-
нистративные информационные правона-
рушения, информационные преступления, 
гражданские и дисциплинарные информаци-
онные проступки), причины и условия, спо-
собствующие их совершению, а также сред-
ства профилактики этого вида деликтов.
По мнению А. В. Полушкина необходи-

мость проведения комплексных (междисци-
плинарных) исследований информационных 
правонарушений вызвана их сложно струк-
турной природой, что выражается в единстве 
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социально-конфликтных, информационных и 
юридических элементов, присущих данному 
виду деликтов. Сложность природы инфор-
мационных правонарушений обусловливает 
многообразие методов и средств государ-
ственной правовой политики предотвраще-
ния случаев злоупотребления информацион-
ными правами и свободами, выбора методики 
профилактики информационных правонару-
шений, а также формирования эффективных 
мер противодействия информационным пре-
ступлениям [15, c. 8].
Ю. Е. Максименко обосновывает возник-

новение информационной деликтологии, с 
одной стороны, необходимостью создания 
целостной теории информационного делик-
та как самостоятельного вида правонаруше-
ния и основания информационно-правовой 
ответственности, с другой - необходимостью 
совершенствования действующего информа-
ционно-деликтного законодательства.
По мнению учёной: «Основной целью 

является изучение содержания, природы, 
сущности, специфики и разнообразия инфор-
мационных деликтов, а также разработка и 
внедрение конкретных путей, направлений, 
способов их профилактики». Исходя из таких 
научных позиций, информационная деликто-
логия рассматривается как самостоятельная 
подотрасль информационного права. «Она 
является следствием генезиса информаци-
онного права как самостоятельной отрасли 
права, а основные понятия информационной 
деликтологии разработаны в рамках инфор-
мационного права» [14].
Вместе с тем, из содержания публикаций, 

в которых Ю. Е. Максименко обосновывает 
необходимость возникновения информаци-
онной деликтологии, следует, что формиро-
вание этого научного направления прежде 
всего связывается с административными пра-
вонарушениями, которые совершаются в ин-
формационной сфере, административной от-
ветственностью за их совершение. При этом, 
указанный вид деликтов исследователь пред-
лагает называть информационными правона-
рушениями, а ответственность за их соверше-
ние информационно-правовой, при условии 
возможности установления ответственности 
за данную категорию противоправных дея-
ний и в нормах Кодекса Украины об адми-

нистративных правонарушениях и в проекте 
Кодекса законов об информации [14].
Предложенный Ю. Е. Максименко взгляд 

на информационную деликтологию, на наш 
взгляд представляется довольно дискуссион-
ным. Связано это с тем, что конструирование 
предмета информационной деликтологии на 
основе административных правонарушений, 
совершаемых в информационной сфере, ад-
министративно-правовых способах их пре-
дотвращения влечет за собой дублирование 
и полноценное применение понятийного 
аппарата уже сложившейся науки админи-
стративной деликтологии, сведение понятия 
«информационное правонарушение» к адми-
нистративным информационным деликтам. 
В этом контексте возникает логический во-
прос, как информационная деликтология 
может выступать подотраслью информаци-
онного права, будучи полностью построен-
ной на понятийном аппарате администра-
тивной деликтологии и нормах администра-
тивно-деликтного законодательства. Кроме 
этого, на сегодняшний день, по нашему мне-
нию информационная деликтология еще не 
имеет собственно сложившейся норматив-
ной базы для выделения ее в самостоятель-
ную подотрасль информационного права, а 
используемые ею средства предотвращения 
различного рода информационных право-
нарушений, устранения причин и условий, 
им способствующих носят разноотраслевой 
характер. Выделение же информационной 
деликтологии в ее узком (административно-
правовом понимании) в самостоятельную на-
уку, подотрасль информационного права мо-
жет привести к возникновению в юридиче-
ской науке негативного явления, связанного 
с необоснованным дроблением юридических 
наук, отраслей права на новые (более специ-
альные) направления, введение в правовое 
поле понятий с неопределенным практиче-
ским назначением. 
Исходя из предложенной в начале этой 

статьи трактовки предмета административ-
ной деликтологии в информационной сфере 
можно констатировать преждевременность 
выделения проблем предупреждения адми-
нистративных информационных правона-
рушений, их причинно-следственного ком-
плекса, средств предотвращения в самостоя-
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тельное направление научных исследований 
- информационную деликтологию.
Оценка современного состояния адми-

нистративно-деликтного законодательства, а 
также научных работ, предметом исследова-
ния в которых выступают различные виды 
административных информационных право-
нарушений, причины и условия, способству-
ющее их совершению, средства предупрежде-
ния указывает на то, что на сегодняшний день 
научная разработка соответствующей пробле-
матики осуществляется на уровне отдельного 
направления в пределах науки администра-
тивной деликтологии.
Такая тенденция в развитии предмета 

административной деликтологии в инфор-
мационной сфере не лишает нас оснований 
разделить взгляд ученых о необходимости 
формирования самостоятельной юридиче-
ской науки - информационной деликтологии, 
предмет которой должен охватить админи-
стративные, дисциплинарные, гражданско-
правовые информационные правонаруше-
ния, информационные преступления, их 
структуру, динамику, средства профилакти-
ки, причины и условия, способствующие их 
совершению, влияние на информационную 
безопасность государства, защиту националь-
ного информационного суверенитета. Такое 
построение предмета информационной де-
ликтологии обеспечит комплексный характер 
этой юридической науки, интеграцию между 
ее внутренними структурными элементами, 
укрипит целостность системность связей меж-
ду её элементами, включая те, которые имеют 
межотраслевую природу.

Выводы
Приведенная нами аргументация в под-

держку выделения информационной делик-
тологии как самостоятельной комплексной 
юридической науки исходит из широкого по-
нимания понятия «деликтология», согласно 
которому она призвана изучать не только про-
ступки, не имеющие признаков преступле-
ния, но и преступные деяния. В таком аспекте 
деликтология выступает в значении системы 
знаний о деликтности, факторах, детерми-
нирующих её развитие и воспроизводство; о 
природе деформации лица-правонарушителя 
в механизме нарушения норм позитивного 

права; о зависимости между отдельными ви-
дами деликтов; о средствах и способах воздей-
ствия на отдельные виды деликтов и деликт-
ность в целом; а так же о критериях оценки 
состояния деликтности и эффективности мер 
ее предупреждения [16, c. 47].
Учитывая современное состояние админи-

стративно-деликтного законодательства, нор-
мы которого проникают в информационную 
сферу, на наш взгляд выделение вышеуказан-
ного научного направления в самостоятель-
ную юридическую науку - информационную 
деликтологию достаточно преждевременным 
и не имеет под собой необходимой правовой 
и научно-методологической основы.
Однако, в силу существующей в течение 

последнего десятилетия тенденции посто-
янного сближения причин и условий, спо-
собствующих развитию административной 
деликтности и преступности в информаци-
онной сфере, частое использование одина-
ковых средств противодействия указанным 
явлениям, привлечения к этому процессу 
одних и тех же правоохранительных орга-
нов, формирование информационной делик-
тологии, как самостоятельной комплексной 
юридической науки в её широком понима-
нии может стать перспективой ближайшего 
будущего. При этом, нынче сложившеяся в 
юридической науке система административ-
ной деликтологии в информационной сфере, 
на наш взгляд должна быть преведена в со-
ответствие с запросами правоохранительной 
деятельности, существующим состоянием 
информационного правопорядка, а так же 
отражать последние достежения в области 
научных исследований проблематики адми-
нистративных информационних правонару-
шений.
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SUMMARY 
The article examines a system of administrative 

delictology in the information sphere on scientifi c, 
enforcement and doctrinal positions, describes basic 
elements of this science and outlines prospects of 
its improvement taking into account development 
trends of information society and current trends of 
euro integration processes. Basing on a study of 
scientifi c works of domestic and foreign scientists, 
the author substantiates the necessity to distinguish 
an independent direction of delictological research 
as a special part of administrative delictology 
science which is devoted to the problems of 
preventing the commission of administrative and 
information offences and protection of information 
rights of an individual. The author also proves 
that the special nature of administrative delictology 
science in the information sphere is defi ned by its 
particular subject, goals and objectives as well as 
the use of special tools to prevent the commission 
of administrative and information offences. At the 
same time the author believes that it is premature 
to treat administrative delictology that exists 
in the information sphere as an independent 
science - information delictology. However, taken 
into account a current state of law and order in 
Ukraine, the USA, and the EU in future it is 
reasonable to treat information delictology as 
an independent science, the system of which will 
include the problems of preventing information 
crimes, administrative and information offences 
and civil and information delicts.
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В статье исследуются проблемы закрепле-
ния и реализации конституционных принци-
пов деятельности национальной полиции, а 
также выяснены механизмы их реализации.
Ключові слова: принципи, правове регулювання, 

поліція, реформування, правова активність.

 ÑÅÌÅÐÅÉ Áîãäàí Âîëîäèìèðîâè÷ - àñï³ðàíò Ì³æðåã³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì

Соціально-економічні та політичні змі-
ни, які відбуваються в країні, а також ре-
формування МВС України зумовлюють 
об’єктивну необхідність звернення, до зда-
валося б, усталених положень юридичної 
теорії – принципів організації та діяльності 
поліції. 
Підходи науковців щодо визначення 

сутності і змісту категорії «принцип», на-
явності при цьому як схожих, так і відмін-
них рис свідчать про її багатогранність, що, 
у свою чергу, дозволяє використовувати 
цю категорію для характеристики різно-
манітних явищ, у тому числі і правових. 
В юридичній науці, зокрема адміністра-
тивній, пропонується принцип розуміти 
як кардинальну, керівну ідею, а принцип 
певної діяльності розглядати як вихідні, 
основні засади, керівні настанови, що вста-
новлюють найважливіші правила, за яки-
ми вона організовується та здійснюється 
[1]. С. О. Шатрава, наприклад, вважав, що 
під принципами діяльності колишніх під-
розділів міліції слід розуміти основні поло-
ження, які відповідають закономірностям 
розвитку суспільства і цілям функціонуван-
ня системи державного управління, на за-
садах яких здійснюється функціонування 

спеціальних підрозділів міліції. Науковець 
переконаний, що в в роботі ці органи спи-
ралися на систему принципів, які класифі-
куються на загальні (відповідні загальним 
принципам адміністративної діяльності) та 
спеціальні (принципи оперативно-службо-
вої діяльності) [2, с. 199].
Гадаємо, що саме зараз назріла 

об’єктивна необхідність переосмислити на-
копичений теоретичний матеріал з метою 
його адаптації та використання в сучасних 
наукових дослідженнях, а також у право-
застосовній діяльності Національної поліції 
України. 
Дослідженням теоретичних та методо-

логічних основ діяльності правоохоронних 
органів, а також питанням, пов’язаним із 
удосконаленням ефективності їх діяльності, 
присвячені праці таких вчених: О. М. Бан-
дурки, О. К. Безсмертного, О. В. Джафа-
рової, А. Т. Комзюка, О. В. Негодченка, 
О. П. Рябченко. Безпосередньо вивченням 
проблем принципів у сфері діяльності ор-
ганів внутрішніх справ займалися В. Я. На-
стюк, О. Г. Фролова, Х. П. Ярмаки та ін. 
Однак, зазначена проблема, з урахуванням 
суттєвих змін у законодавстві, потребує по-
дальших досліджень.
Тому в даній роботі нами буде звернено 

увагу лише на один аспект Закону України 
«Про національну поліцію»: на принципи 
діяльності національної поліції, які є осно-
вними компонентами діяльності співробіт-
ників. Вони визначають пріоритетні на-
прями діяльності поліції, є сполучною лан-
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кою між нормативними приписами різної 
галузевої приналежності.
Так, у Розділі II Закону України «Про 

національну поліцію» передбачено наступ-
ні принципи діяльності національної полі-
ції: верховенство права, дотримання прав 
і свобод людини, законність, відкритість та 
прозорість, політична нейтральність, вза-
ємодія з населенням на основі партнерства, 
безперервність [3].
Принципи діяльності поліції мож-

на визначити як основні загальні норми, 
що відображають сутність цієї діяльності. 
Принципи діяльності національної полі-
ції існують і повинні відповідати наступ-
ним критеріям: положення, яке становить 
принцип, завжди закріплено у законі, тоб-
то є правовим; принцип – основне прави-
ло, що відбиває сутність діяльності полі-
ції; дії (бездіяльність) працівників поліції, 
у процесі здійснення яких порушуються 
принципи діяльності поліції, не можуть ви-
знаватися законними; недотримання вимог 
одного принципу неминуче призводить до 
порушення положень якого-небудь іншого 
принципу; принципи діяльності поліції за-
вжди мають відображати її гуманізм. Тобто, 
ніякі благородні цілі не можуть виправдати 
непередбачене законом порушення прав, 
свобод та законних інтересів громадян, за-
стосування незаконних примусових захо-
дів, тортур, жорстокого або принижуючо-
го людську гідність поводження. Поліція 
повинна з однаковою увагою ставитися до 
всіх осіб, неухильно дотримуватися норм, 
що гарантують захист прав та свобод гро-
мадян.
У своїй діяльності поліція, відповідно 

до чинного законодавства, керується прин-
ципом верховенства права, згідно з яким 
людина, її права та свободи визнаються 
найвищими цінностями та визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. 
Вказаний принцип застосовується з ура-
хуванням практики Європейського суду з 
прав людини [4]
Слід зазначити, що вищевказані прин-

ципи безпосередньо пов’язані з конститу-
ційними приписами, а механізми реаліза-
ції деяких із них визначаються виключно 
нормами адміністративного та криміналь-

но-процесуального права. Зокрема, такий 
принцип діяльності поліції, як дотримання 
прав і свобод людини, має конституційний 
зміст. Так, відповідно до ст. 3 Конституції 
України «людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цін-
ністю… Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком дер-
жави» [5]. 
Статтею 7 закону «Про національну по-

ліцію» передбачено, що під час виконання 
своїх завдань поліція забезпечує дотри-
мання пав і свобод людини, гарантованих 
Конституцією та законами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, і сприяє їх реалізації [3].
Людина, її права і свободи – все це по-

винно перебувати в центрі діяльності полі-
ції. Ще на початку XX ст. Н. Н. Белявський 
зазначав, що «...сущность полицейской за-
дачи заключается в том, что полицейские 
органы должны заниматься отвращением 
опасностей, грозящих личности, обществу 
и государству» [6]. Адже захист прав грома-
дян традиційно є показником демократич-
ної зрілості суспільства і рівня його розви-
тку, розкриває ступінь поведінки особис-
тості. У свою чергу, здійснення прав грома-
дян не повинно завдавати шкоди інтересам 
суспільства і держави, правам інших грома-
дян, у зв’язку з цим воно обтяжується від-
повідними обов’язками. 
У ході своєї діяльності співробітники по-

ліції використовують різні форми і методи 
роботи, які реалізуються на підставі закону, 
при цьому деякі права громадян можуть 
бути обмежені. Обмеження прав людини в 
ході здійснення правоохоронної діяльності 
поліції має межі, які визначені законом. У 
всіх випадках обмеження прав особистості 
припиняється після досягнення мети обме-
ження відповідного права. Зростання зло-
чинності, погіршення правопорядку в краї-
ні змушують по-новому поглянути на прин-
ципи організації та діяльності національної 
поліції. Складовою частиною принципу до-
тримання прав і свобод людини є принцип 
гуманізму, який, незважаючи на зростання 
злочинності, не втрачає своєї актуальнос-
ті, більше того, є ключовим у діяльнос-
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ті національної поліції. Так, незважаючи 
на високий ступінь суспільної небезпеки 
ряду злочинів, працівники поліції не ма-
ють права вдаватися до тортур, насильства, 
жорстокого поводження, знущання над за-
триманими. Навпаки, співробітник поліції 
зобов’язаний припиняти дії, якими умисно 
заподіюються затриманому громадянину 
біль, фізичне і моральне страждання. Не-
виконання цих вимог тягне для співробіт-
ника поліції заходи кримінальної та дисци-
плінарної відповідальності.
Паралельно з принципом дотримання 

прав і свобод людини проходить принцип 
законності – один з основних принципів 
та методів діяльності національної поліції. 
Адже дотримання вимог законодавства, за-
гальновизнаних принципів та норм міжна-
родного права повинно бути обов’язковим 
для працівника національної поліції.
Для успішної реалізації принципу за-

конності в діяльності національної поліції, 
необхідно, щоб співробітник поліції ні при 
яких умовах не виконував незаконні вимо-
ги, накази та розпорядження вищестоящих 
посадових осіб віддаючи собі звіт, що в ін-
шому випадку він буде нести відповідаль-
ність згідно з законом. Співробітник поліції 
може і зобов’язаний керуватися тільки за-
конними наказами і розпорядженнями. Як 
зазначає Н. А. Овчинников, «...законність 
сприяє зміцненню правопорядку, а також 
створює умови для протидії корупції, сама 
законність має потребу у забезпеченні ці-
лим комплексом правових, організаційних, 
економічних та інших засобів» [7]. З цією 
тезою можна погодитися, але в той же час 
підкреслити, що за законність необхідно 
боротися. Як зазначав Р. Ієринг, «мета пра-
ва є мир, а засіб для досягнення цієї мети 
боротьба. До тих пір, поки право повинно 
триматися напоготові проти зазіхань з боку 
беззаконня – а це буде продовжуватися, 
поки стоїть світ, – воно не може обійтися 
без боротьби. Життя права є боротьба – бо-
ротьба народів, державної влади, станів, 
індивідів» [8]. Виходячи з цього, принцип 
законності набуває особливого значення, 
коли мова йде про можливість застосуван-
ня заходів державного примусу для проти-
дії злочинним та іншим протиправним по-

сяганням у процесуальних цілях, а також 
для захисту прав громадян. 
Як свідчить практика останніх років, ді-

яльність правоохоронних органів у сфері 
забезпечення прав та свобод людини не є 
досить ефективною, що є наслідком цілого 
комплексу причин як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру.

 Зважаючи на це, законодавець за-
кріпив принцип відкритості та прозорості. 
Принцип відкритості та прозорості у ді-
яльності поліції базується на тому, що по-
ліція, так само як і інші органи державної 
влади, функціонує в суспільстві, яке є ін-
формаційним. Це зобов’язує поліцію діяти 
відкрито в тій мірі, в якій це допускається 
чинним законодавством і не порушує прав 
і законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб, а також органів влади та управління. 
Поліція забезпечує постійне інформування 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, громадськості про свою 
діяльність у сфері охорони та захисту прав 
і свобод людини, протидії злочинності, за-
безпечення публічної безпеки і порядку. 
Окремо акцентується увага на поширення 
інформації з обмеженим доступом. Нор-
мативно-правові акти, що регламентують 
діяльність поліції, обов’язково оприлюд-
нюються на веб-порталі центрального ор-
гану управління поліції. Законодавча база 
обмеженого доступу оприлюднюється ви-
ключно у випадках та порядку, визначених 
законом.
Крім того, поліція, у встановленому по-

рядку, веде різного роду статистичні обліки 
і спостереження, що дозволяє оцінювати 
рівень злочинності і правопорядку в краї-
ні. Ця інформація зосереджується в спеці-
альних базах даних, а також статистичних 
збірниках, які публікуються і розсилаються 
зацікавленим суб’єктам в обов’язковому по-
рядку і за відповідними запитами. Окремі 
дані і показники про роботу поліції публі-
куються у засобах масової інформації. 
Наступним принципом діяльності по-

ліції є принцип політичної нейтральності, 
який направлений на деполітизацію полі-
цейської діяльності. Поліція у своїй діяль-
ності повинна бути незалежна від рішень, 
заяв чи позицій політичних партій та ін-
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ших об’єднань громадян. У відділах і під-
розділах поліції заборонено використову-
вати будь-які предмети, на яких зображена 
символіка політичних партій, та провадити 
політичну діяльність. Поліцейським забо-
ронено висловлювати особисте ставлення 
до діяльності політичних партій під час ви-
конання службових повноважень, а також 
використовувати службові повноваження 
у політичних цілях. Тобто, працівники 
національної поліції повинні бути вільні 
від різного роду ідеологічних переконань, 
які якоюсь мірою можуть вплинути на 
об’єктивність їх професійної діяльності. 
Не потребує доказів теза про те, що 

ефективність діяльності поліції багато в 
чому залежить від довіри і підтримки гро-
мадян. У зв’язку з чим, у Законі України 
«Про національну поліцію» передбачено 
принцип взаємодії з населенням на засадах 
партнерства. Варто зазначити, що у бага-
тьох індустріально розвинених державах 
поліція спирається на населення при роз-
критті і розслідуванні злочинів, у питаннях 
протидії корупції та тероризму; без допо-
моги громадян з активною життєвою пози-
цією поліція не може вирішити поставлені 
перед нею завдання. На жаль, у нашій кра-
їні довіра громадян до органів поліції, як і 
в недавньому минулому – до міліції, поки 
що не висока, і, як наслідок, ефективність 
роботи поліції залишає бажати кращого. 
Як зазначається в науковій літературі, ха-
рактер взаємостосунків між працівниками 
міліції (поліції) і громадянами представляє 
собою один з найважливіших індикато-
рів соціально-політичної ситуації в країні, 
так як в очах населення міліція (поліція), 
з однієї сторони, уособлює порядок, вста-
новлений законом, а з іншого – є найбільш 
«відчутним» інструментом влади [9]. У свою 
чергу, О. Ю. Свєтлишева зазначає, що «...
співробітник поліції повинен будувати свої 
відносини з громадянами на основі прин-
ципу соціального партнерства, що, безсум-
нівно, має створювати сприятливі умови 
для зростання правової активності грома-
дян, їх більшої правової захищеності. Для 
ефективності розглянутих взаємин обидві 
сторони (громадянина і співробітник мілі-
ції (поліції) повинні володіти достатнім рів-

нем правосвідомості, який визнається од-
ним з основних елементів даних відносин 
[10].
Враховуючи вищевикладене, вважаємо, 

що принцип взаємодії з населенням на за-
садах партнерства має стояти у першоосно-
вах діяльності поліції, адже рівень взаємо-
дії має безпосередній вплив на якість вико-
нання та функції. Рівень довіри населення 
до поліції повинен бути одним з основних 
критеріїв оцінки ефективності діяльності 
відділів і підрозділів поліції. А тому, з ме-
тою визначення причин та умов вчинення 
правопорушень, планування службової ді-
яльності необхідно здійснювати з ураху-
ванням специфіки регіону та проблем те-
риторіальних громад.
Аналіз принципу безперервності свід-

чить про те, що його нормативна форма 
викладу недостатньо чітка і зрозуміла. Так, 
ст. 12 чинного закону передбачає, що по-
ліція забезпечує безперервне та цілодобове 
виконання своїх завдань. Кожен має право 
в будь-який час звернутися за допомогою 
до поліції або поліцейського. Вона не має 
права відмовити в розгляді або відкласти 
розгляд звернень стосовно забезпечення 
прав і свобод людини, юридичних осіб, 
інтересів суспільства та держави від про-
типравних посягань з посиланням на ви-
хідний, святковий чи неробочий день або 
закінчення робочого дня [3]. Окремі аспек-
ти є не зовсім зрозумілими – чи можливо 
звернення до поліцейського у той час, коли 
він не виконує службові повноваження; на-
дання допомоги – це право чи обов’язок 
поліцейського; чи несе відповідальність по-
ліцейський у разі ненадання допомоги.
Враховуючи вищевикладене, ми ді-

йшли висновку, що закони, які регулюють 
діяльність поліції, мають бути обов’язково 
гармонізовані з домінуючими суспільними 
цінностями, а концептуальним ядром су-
часної поліцейської парадигми має стати 
безумовне визнання примату прав і свобод 
людини та громадянина в публічно-право-
вих відносинах. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено проблеми закріплен-

ня та реалізації конституційних принци-
пів діяльності національної поліції, а також 
з’ясовано механізми їх реалізації. 

SUMMARY 
The article examines the problems of consoli-

dation and implementation of the constitutional 
principles governing the activities of the national 
police, as well as the connection elucidated the 
mechanisms for their implementation.
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В статье освещены организационно-право-
вые аспекты использования материалов дея-
тельности оперативных подразделений во вре-
мя досудебного расследования коррупционных 
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Постановка проблеми
Проблема боротьби з корупцією та ор-

ганізованою злочинністю продовжує стано-
вити реальну небезпеку для всієї держави, 
адже ефективність протидії їм лишається 
на достатньо низькому рівні. Відповідно 
розслідування вказаної групи криміналь-
них правопорушень набуває достатньо 
важливого загальнодержавного значення.

Ефективність досудового розслідуван-
ня визначеної групи кримінальних право-
порушень залежить від того на скільки все-
бічно, повно і об’єктивно були досліджені 
усі обставини вчиненого злочину, а також 
від того, як ці обставини закріплені мате-
ріалами діяльності уповноважених право-
охоронних органів. Відповідно до чинного 
Кримінального процесуального кодексу 
України основними засобами отримання 
доказів під час провадження досудового 
розслідування є слідчі (розшукові) дії та не-
гласні слідчі (розшукові) дії, суб’єктом здій-
снення яких, як правило, є слідчі підроз-
діли або оперативні підрозділи, на підставі 
відповідного доручення. За результатами 
їх діяльності складаються відповідні проце-

суальну документи. Більше того, не менш 
важливе значення у кримінально-процесу-
альному доказуванні мають матеріали ді-
яльності оперативно-розшукових органів 
щодо фактичних даних про протиправні 
діяння окремих осіб та груп, відповідаль-
ність за які передбачена Кримінальним ко-
дексом України.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблеми протидії корупції та орга-
нізованій злочинності, внаслідок своєї сус-
пільної значимості завжди були в центрі 
уваги науковців. Такий інтерес, перш за 
все, зумовлений динамічними змінами ді-
ючого законодавства у вказаній сфері, ре-
формуванням системи правоохоронних 
органів, а також Євроінтеграційними про-
цесами в державі.

Проблематика використання матері-
алів оперативно-розшукової діяльності 
активно розроблялася у наукових працях 
К.В. Антонова, О.М. Бандурки, Г.Ю. Бон-
дар, В.О. Глушкова, Ю.М. Грошевого, 
О.Ф. Долженкова, Д.Б. Сергєєвої, С.М. Ста-
хівського, С.Б Фоміна, А.Ю. Шумілова та 
багатьох інших. Разом з тим, низка питань 
використання матеріалів діяльності опера-
тивних підрозділів під час досудового роз-
слідування кримінальних правопорушень 
продовжує залишатися дискусійною, що в 
достатній мірі негативно впливає на ефек-
тивність практичної діяльності з протидії 
корупції та організованій злочинності.
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Метою статті є висвітлення окремих 
проблемних питань правового та органі-
заційного характеру щодо використання 
матеріалів діяльності оперативних підроз-
ділів у досудовому розслідуванні корупцій-
них правопорушень.

Викладення основного матеріалу
Виявлення та розслідування коруп-

ційних кримінальних правопорушень 
здійснюється шляхом комплексного засто-
сування сил, засобів і методів оперативно-
розшукової та кримінально-процесуальної 
діяльності. Водночас, триваюче реформу-
вання системи боротьби з корупцією та ор-
ганізованою злочинністю обумовлює необ-
хідність докладного наукового осмислення 
вказаних правоохоронних функцій. 

Складність встановлення змісту 
об’єктивної сторони корупційних право-
порушень викликана тим, що безпосеред-
нім суб’єктом вчинення злочину є особи, 
уповноважені на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, або 
такі, що прирівняні до них, а також і тим, 
що, як правило, під час скоєння злочинів 
виконуються дії з використанням цих по-
вноважень та пов’язаних із ними можли-
востей з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття обіцянки (пропози-
ції) такої вигоди для себе чи інших осіб [1]. 
Такі чинники впливають на своєчасність 
та повноту отримання інформації про 
зміст злочинної діяльності та ускладнюють 
виявлення фактів вказаної протиправної 
діяльності.

Зважаючи на вказані вище обставини, 
актуальним є питання вдосконалення ор-
ганізаційних та правових засад досудового 
розслідування та оперативно-розшукової 
діяльності, зокрема використання матері-
алів діяльності оперативних підрозділів 
на стадії досудового розслідування. Така 
діяльність правоохоронних органів спря-
мована на встановлення фактів вчиненого 
кримінального правопорушення або тако-
го, що перебуває на стадії готування, шля-
хом проведення комплексу спеціальних за-
ходів різного спрямування, особливе місце 
серед яких відводиться слідчим (розшуко-

вим) діям та негласним слідчим (розшуко-
вим) діям.

Використання матеріалів діяльності 
оперативних підрозділів на стадії досудо-
вого розслідування щодо корупційних пра-
вопорушень, на нашу думку, можливе за 
умови здійснення відповідних організацій-
них та тактичних заходів, які визначають 
пріоритетні напрями виявлення та роз-
слідування, забезпечення такої діяльнос-
ті достатніми силами та засобами, а також 
належним рівнем відомчої та міжвідомчої 
взаємодії оперативних підрозділів з підроз-
ділами досудового розслідування.

Поняття матеріалів оперативно-роз-
шукової діяльності у діючих норматив-
но-правових актах досі не знайшло свого 
відображення, що суттєво ускладнює пра-
возастосовчу діяльність. Нами зроблено 
висновок про те, що дане поняття можна 
визначити як різноманітні носії фактичних 
даних та відомостей, документи, предмети, 
що містять в собі фактичні дані та їх носії, 
які отримуються в ході оперативно-розшу-
кової діяльності і зосереджуються в опера-
тивно-розшукових справах, а також матері-
али оперативно-розшукової діяльності, що 
засвідчують хід ведення оперативно-роз-
шукової справи [2, с. 6].

Водночас, відповідно до чинного зако-
нодавства на стадії досудового розслідуван-
ня оперативні підрозділи діють лише за до-
рученням слідчого, прокурора, виконуючи 
їх доручення на проведення слідчих (роз-
шукових) дій та негласних слідчих (розшу-
кових) дій. Відповідно, на нашу думку, ма-
теріали їх діяльності, в межах провадження 
досудового розслідування у кримінальному 
провадженні, представлені документами, 
що складені за результатами означених дій. 

За результатами аналізу положень ст. 
255-257 КПК України [3], теоретичних по-
ложень щодо поняття й сутності резуль-
татів негласних слідчих (розшукових) дій 
(НСРД), можна визначити, що їх результа-
ти доцільно розуміти у широкому та вузь-
кому значенні. Так, у широкому розумінні 
цього терміну результати НСРД – це будь-
які дані, що виникають (отримуються) в 
процесі проведення НСРД [2, с. 11]. У вузь-
кому розумінні матеріально фіксовані дже-
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рела, змістом яких є будь-які дані, а також 
матеріальні об’єкти, у тому числі докумен-
ти, що виникають (отримуються) в ході їх 
проведення [2, с. 12]. Результати НСРД для 
їх подальшого використання у доказуванні 
мають бути трансформовані в передбачену 
матеріальну форму (матеріальний об’єкт 
– предмет, документ тощо), оскільки сама 
лише змістовна складова результатів НСРД 
– дані (інформація), що отримується в ре-
зультаті їх проведення, не може бути ви-
користана у доказуванні. Матеріали НСРД 
і результати НСРД (у вузькому розумінні) 
постають тотожними термінами. На мо-
мент отримання результатів НСРД вони 
ще не є процесуальними доказами.

Нами виділено три основні напрями  
використання результатів негласних слід-
чих (розшукових) дій: 1) для отримання 
окремих видів доказів, обґрунтування до-
казами правової позиції сторонами, а також 
для прийняття рішення уповноваженими 
суб’єктами кримінального провадження; 2) 
для провадження процесуальних дій як за-
собів отримання доказів (результати НСРД 
можуть бути приводами та підставами для 
провадження слідчих (розшукових) дій, у 
тому числі й негласних; для провадження 
тимчасового доступу до речей та докумен-
тів тощо); 3) організаційно-тактичного за-
безпечення провадження процесуальних 
дій. 

Відзначимо, що окреслені напрями ви-
користання матеріалів діяльності опера-
тивних підрозділів при проведенні НСРД у 
кримінальних провадженнях, в залежності 
від їх змісту та форми, можуть бути лише 
двома видами доказів: речовими доказами, 
якщо вони є матеріальними об’єктами, що 
відповідають вимогам ст. 98 КПК України, 
або документами, якщо вони відповідають 
вимогам ст. 99 КПК України. Разом з тим, 
не всі матеріальні об’єкти можуть вилуча-
тися в ході НСРД, а повинні вилучатися 
лише під час провадження гласних слід-
чих (розшукових) та інших процесуальних 
дій. Адже таємне вилучення предметів і 
документів призведе до унеможливлення 
використання їх як доказів у кримінально-
му процесі. Виключенням є лише НСРД, 
передбачені ст.ст. 261, 271, 272, 274 КПК 

України. Аудіо-, відеозапис, отримані в по-
рядку ст.ст. 260, 263, 264, 270 КПК Укра-
їни, не є додатками до протоколу НСРД, 
а є документами, які лише в своїй нероз-
ривній єдності з протоколом відповідної 
НСРД утворюють документ-доказ у кримі-
нальному провадженні. Окремі результати 
НСРД, передбаченої ст. 264 КПК України 
(комп’ютерна інформація), не підпадають 
під види доказів, визначені ч. 2 ст. 84 КПК 
України, тому  потребують визначення як 
окремого виду доказу.

Результати НСРД можуть використо-
вуватися для організаційно- тактичного за-
безпечення провадження процесуальних 
дій – засобів доказування, у тому числі й ті, 
які не підлягають розсекреченню та не мо-
жуть бути приводами і підставами для про-
ведення процесуальних дій та доказами, а 
також ті результати НСРД, що не набули 
матеріально-фіксованої форми.

Негласні слідчі (розшукові) дії також 
можуть сприяти створенню умов для забез-
печення ефективності та результативності 
процесуальних дій, а саме: 1) визначенню 
найбільш доцільного часу та місця прове-
дення відповідної процесуальної дії; 2) ви-
бору найбільш оптимальних тактичних 
прийомів та передбаченню методів, засо-
бів та форм їх реалізації; 3) використанню 
фактору раптовості; 4) мінімізації ступеню 
тактичного ризику; 5) моделюванню по-
ведінки учасників процесуальної дії; 6) ви-
значенню в організованій групі осіб, схиль-
них до контакту зі слідчим; 7) з’ясуванню 
ступеню поінформованості осіб, які проти-
діють слідству, про плани та наміри слідчо-
го, про наявні у слідства докази, про джере-
ла інформації; 8) застосуванню адекватних 
протидії злочинців процесуальних, тактич-
них та організаційних заходів; 9) ураху-
ванню можливої протидії розслідуванню з 
боку третіх осіб, способи та форми її прояву 
тощо.

Таким чином, на нашу думку, матеріа-
ли діяльності оперативних підрозділів, що 
використовуються для забезпечення до-
судового розслідування – це матеріально 
фіксовані джерела, змістом яких є будь-які 
дані, а також матеріальні об’єкти, у тому 
числі документи, що виникають (отриму-
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ються) в ході їх проведення та можуть бути 
використані слідчим, прокурором з метою 
виконання завдань кримінального прова-
дження під час досудового розслідування 
злочинів. Зазначені матеріали за похо-
дженням класифікуються на такі, що отри-
мані в результаті оперативно-розшукової 
діяльності та такі, що отримані в процесі 
проведення слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій за до-
рученням слідчого, прокурора.

Можливість використання вказаних ма-
теріально фіксованих джерел у криміналь-
ному судочинстві визначається їх змістом і 
формою. Зміст повинна становити інфор-
мація, яку можливо використати для за-
безпечення процесу доказування, зокрема: 
1) для отримання окремих видів доказів, 
обґрунтування доказами правової позиції 
сторонами, а також для прийняття рішен-
ня уповноваженими суб’єктами криміналь-
ного провадження; 2) для провадження 
процесуальних дій як засобів отримання 
доказів (результати НСРД можуть бути 
приводами та підставами для проваджен-
ня слідчих (розшукових) дій, у тому числі 
й негласних; для провадження тимчасово-
го доступу до речей та документів та ін.); 
3) організаційно-тактичного забезпечення 
провадження процесуальних дій.

За формою матеріали діяльності опе-
ративних підрозділів, що використовують-
ся для забезпечення доказування у кримі-
нальному провадженні мають відповідати 
вимогам, встановленим КПК України до 
протоколів та їх додатків. У разі, якщо такі 
протоколи містять фактичні дані, на підста-
ві яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і 
суд встановлюють наявність чи відсутність 
фактів та обставин, що мають значення для 
кримінального провадження та підлягають 
доказуванню, вони можуть бути використа-
ні у кримінальному процесуальному дока-
зуванні (як докази, як приводи й підстави 
для проведення процесуальних дій – засо-
бів доказування, передбачених ст. 93 КПК, 
з метою вирішення оргнаізаційно-тактич-
них завдань розслідування).

Необхідно звернути увагу на те, що у 
чинному КПК України, на відміну від КПК 
України 1960 року (ч. 2 ст. 65), серед дже-

рел доказів відсутні протоколи оператив-
но-розшукових заходів з відповідними до-
датками. Діючим КПК України доказами 
в кримінальному провадженні визнаються 
фактичні дані, отримані у передбаченому 
цим Кодексом порядку, на підставі яких 
слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд вста-
новлюють наявність чи відсутність фактів 
та обставин, що мають значення для кри-
мінального провадження та підлягають до-
казуванню. їх процесуальними джерелами 
є: показання, речові докази, документи, 
висновки експертів (ст. 84). Чинним КПК 
України визначено загальні вимоги визна-
ння фактичних даних доказами у кримі-
нальному процесі. Ніяких особливостей та 
будь-яких виключень для матеріалів опера-
тивно-розшукової діяльності для визнання 
їх доказами КПК України не містить.

Основними вимогами до визнання 
фактичних даних доказами, у тому числі й 
отриманих у ході оперативно-розшукової 
діяльності, є: належність (ст. 85 КПК Укра-
їни) та допустимість (ст. 86 КПК України) 
доказу.

Встановлюючи вимоги дотримання 
процесуальної форми, закон має на меті 
отримання доброякісних доказів, здатних 
із достовірністю встановлювати обставини 
справи. Процесуальна форма немає зна-
чення, якщо вона не відповідає змісту. Без 
форми зміст не може існувати і виконува-
ти своє цільове призначення. Форма до-
казу має істотне значення, оскільки зміст 
його залежить від об’єктивних властивос-
тей фактів та обставин, що підлягають до-
казуванню, якості джерел, об’єктивних і 
суб’єктивних факторів, які впливають на 
процес отримання доказів.

У науковій та навчальній літературі ви-
окремлюють вимоги допустимості доказів, 
якими є: а) законність джерела доказів; б) 
законність способу отримання доказів; в) 
процесуальне оформлення ходу та резуль-
татів проведення слідчих (розшукових) і 
негласних слідчих (розшукових) дій; г) на-
лежний суб’єкт, що має право проводити 
процесуальні дії з отримання доказів.

Кримінальний процесуальний кодекс 
України визначає способи отримання дока-
зів. У статті 223 КПК сформульовано загаль-
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ні вимоги щодо проведення слідчих (роз-
шукових) дій. Статті 224-232 КПК України 
містять норми щодо умов і процесуального 
порядку проведення таких слідчих (розшу-
кових) дій, як допит, пред’явлення особи 
для впізнання, пред’явлення речей (трупа) 
для впізнання, проведення допиту, впіз-
нання в режимі відео конференції під час 
досудового розслідування, обшуку, огляду, 
залучення експерта та проведення експер-
тизи.

У главі 21 КПК України викладено ви-
моги, що ставляться до проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій (аудіо-, віде-
оконтроль особи, накладення арешту на 
кореспонденцію, огляд і виїмка кореспон-
денції, зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж, зняття інфор-
мації з електронних інформаційних систем, 
обстеження публічно недоступних місць, 
житла чи іншого володіння особи, установ-
лення місцезнаходження радіоелектронно-
го засобу, спостереження за особою, річчю 
або місцем, аудіо-, відеоконтроль місця, 
контроль за вчиненням злочину, виконан-
ня спеціального завдання з розкриття зло-
чинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації, негласне отримання 
зразків, необхідних для порівняльного до-
слідження, використання конфіденційного 
співробітництва). Слід зазначити, що під-
ставами для проведення негласних (розшу-
кових) слідчих дій можуть бути також ма-
теріали оперативно-розшукової діяльності.

Зі змісту ч. 2 ст. 84 КПК України випли-
ває, що фактичні дані, отримані в результа-
ті проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, можуть бути допущені як докази, 
якщо вони отримані та перевірені шляхом 
гласних слідчих (розшукових) дій з дотри-
манням прав і свобод людини або з право-
мірним обмеженням окремих прав і сво-
бод, санкціонованих слідчим суддею. Така 
ідея знайшла своє відображення у змісті ст. 
256 КПК України «Використання резуль-
татів негласних слідчих (розшукових) дій у 
доказуванні». Це положення у повній мірі 
стосується і матеріалів оперативно-розшу-
кової діяльності.

Загальновідомо, що слідчі та оператив-
ні підрозділи є самостійними підсистема-

ми, перед яким ставляться різні завдання, 
водночас вони можуть функціонувати як у 
автономному режимі, так і в спільному [4, 
с. 71-72].

Виконання оперативними підрозділа-
ми слідчих (розшукових) дій та негласних 
слідчих (розшукових) дій у розпочатому 
кримінальному провадженні здійснюється 
на виконання письмового доручення слід-
чого, прокурора, однак їх участь не обмеж-
ується лише діяльністю з процесуального 
закріплення фактичних даних про причет-
ність конкретних осіб до корупційного кри-
мінального правопорушення. Так, зокре-
ма, здійснюючи оперативно-розшукову ді-
яльність, у межах своїх повноважень, вони 
зобов’язані викривати причини і умови, 
які сприяли вчиненню злочинів; інформу-
вати державні органи про відомі їм факти 
та дані, що свідчать про порушення зако-
нодавства, пов’язані з службовою діяльніс-
тю посадових осіб; здійснювати взаємодію 
між собою та іншими правоохоронними 
органами, в тому числі відповідними орга-
нами іноземних держав з метою швидко-
го і повного попередження, виявлення та 
припинення злочинів та ін. [5]. Відповідно, 
оперативними підрозділами можуть бути 
отримані додаткові матеріали про фактичні 
обставини вчинення корупційних правопо-
рушень та причетних осіб, до їх вчинення, 
реалізація яких на стадії досудового розслі-
дування також має здійснюватися із дотри-
манням вимог допустимості доказів.

Висновки
Таким чином, забезпечити повне роз-

криття та розслідування корупційних кри-
мінальних правопорушень можливе лише 
за рахунок  використання різноманітних 
процесуальних та непроцесуальних засо-
бів. Корупційним кримінальним правопо-
рушенням, як особливій формі злочинної 
діяльності, що ретельно готується та при-
ховується суб’єктами владних повнова-
жень, необхідно протиставити комплекс 
оперативно-розшукових заходів, слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій, проведення яких до-
зволить забезпечити реалізацію принципу 
невідворотності покарання. Інститут вико-
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ристання матеріалів діяльності оператив-
них підрозділів у досудовому розслідуванні 
корупційних правопорушень, потребує по-
стійного вдосконалення з у рахуванням до-
свіду практичної діяльності, а окремі роз-
глянуті проблемні питання можуть бути 
використані у цьому напрямі.
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АНОТАЦІЯ 
У статті висвітлено деякі організаційно-

правові аспекти використання матеріалів ді-
яльності оперативних підрозділів під час досудо-
вого розслідування корупційних правопорушень.

SUMMARY 
The research article gives some organizational 

and judicial aspects of using materials of investigative 
activities during prejudicial investigation of corrupt 
crimes.
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ßÊ ÑÓÁ’ªÊÒÀ 

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ

В статье рассмотрены особенности мето-
дологии исследования прокуратуры как субъек-
та административного процесса. На основа-
нии анализа исследований предшественников, 
автор определяет роль и место методологии, 
ее цели и инструментарий. Основными со-
ставляющими методологии исследования про-
куратуры как субъекта административного 
процесса, по мнению автора, является диалек-
тический, сравнительно-правовой, логико-се-
мантический анализ, системный и историко-
правовой методы.
Ключові слова: методологія, прокуратура, адмі-

ністративний процес, методи дослідження.

 ÏÎÄÎËßÊÀ Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
äîöåíò êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà ²íñòèòóòó ïðàâà ³ì. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà 
Âåëèêîãî ÌÀÓÏ

Актуальність досліджуваної тематики 
зумовлена пошуком оптимальних наукових 
методів дослідження проблематики прокура-
тури як суб’єкта адміністративного процесу. 
Методологія дослідження прокуратури як 
суб’єкта адміністративного процесу набула 
виразного характеру в рамках демократиза-
ції суспільних процесів, які відбуваються на 
теренах нашої країни, і які потребують фор-
мування методологічного підґрунтя в даній 
царині. Розвиток сучасного державотворення 
в Україні, євроінтеграційні процеси, що зу-
мовлюють трансформацію правоохоронних 
органів у руслі сучасних європейських тен-
денцій – все це нагально потребує вдоскона-
лення механізму держави і всіх його елемен-
тів, передусім інститутів державної влади. В 
рамках окреслених процесів видозмінюються 
й органи прокуратури. Наразі, відповідно до 
Конституції України, Прокуратура України 

становить єдину систему, на яку покладають-
ся: 1) підтримання державного обвинувачен-
ня в суді; 2) представництво інтересів грома-
дянина або держави в суді у випадках, визна-
чених законом; 3) нагляд за додержанням 
законів органами, які проводять оператив-
но-розшукову діяльність, дізнання, досудове 
слідство; 4) нагляд за додержанням законів 
при виконанні судових рішень у криміналь-
них справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи громадян; 
5) нагляд за додержанням прав і свобод лю-
дини і громадянина, додержанням законів з 
цих питань органами виконавчої влади, орга-
нами місцевого самоврядування, їх посадови-
ми і службовими особами [1, ст.121]. В Законі 
України «Про прокуратуру» головний акцент 
поставлено на «захист прав і свобод людини, 
загальних інтересів суспільства та держави» 
[2, ст.1]. Але який саме шлях обере вітчизня-
ний законодавець за кілька років – достемен-
но невідомо. З огляду на зміни законодавства, 
адаптацію органів прокуратури відповідно до 
Європейських стандартів, перед науковцями 
постає ряд питань, зокрема, про перспективи 
ролі та місця системи прокуратури, її майбут-
нього, адже, як зазначає Н. Наулік,  «якщо 
у країнах із романо-германською правовою 
системою на законодавчому рівні визначено 
систему прокуратури, то у країнах англосак-
сонської правової сім’ї систему прокуратури 
практично неможливо визначити»; водно-
час «у країнах, в яких прокуратура належить 
до судової влади, уже не робиться акцент на 
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єдності і цілісності системи прокуратури, а її 
система погоджується із суддівськими органа-
ми» [3, с. 35].  
Таким чином, в умовах динамічних за-

конодавчих змін, варіативності майбутнього 
системи прокуратури, проблеми виявлення 
та пізнання сутності прокуратури, як суб’єкта 
адміністративного процесу з позиції застосу-
вання наукових методів для повноцінного 
розкриття цього дослідження є вкрай акту-
альними напрямами в сучасній вітчизняній 
правовій науці.

Метою дослідження є з’ясування сутнос-
ті методології дослідження прокуратури як 
суб’єкта адміністративного процесу, визна-
чення ролі і місця даної методології, її інстру-
ментарію. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проблематика методологічних основ про-
куратури як суб’єкта адміністративного про-
цесу була розкрита в дослідженнях наступ-
них авторів: О. В. Агєєва, О. В. Анпілогова, І. 
Л. Бородіна, М. Ю. Івчука, О. С. Іщука, Н. В. 
Карамишева, А. Ю. Манькута, С. М. Одегова, 
Є. О. Шевченка, В. В. Шуби та ін. Але в ході 
розгляду цими вченими проблеми методо-
логії дослідження прокуратури як суб’єкта 
адміністративного процесу, не в повній мірі 
розкривається сутність відповідного методо-
логічного підґрунтя, що й обумовлює потре-
бу проведення подальшого, комплексного, 
наукового аналізу.

Основний зміст дослідження
Методологія, за своєю природою, займає 

ключове місце при дослідженні будь-якої 
проблематики, що має наукове підґрунтя. 
Методи, які використовують з огляду на осо-
бливості предмету дослідження, відіграють 
фундаментальну роль у пізнанні сутності та 
характеру досліджуваного питання, дозволя-
ють визначити і розкрити важливість змісту 
суб’єкта адміністративного процесу, а саме 
– прокуратури. При дослідженні методоло-
гії здебільшого застосовують загально-філо-
софські складові діалектичного методу у його 
різних проявах, загальнонаукові і спеціальні 
методи, що властиві окремим галузям науки. 

Науковий аналіз з використанням ряду мето-
дів та підходів сприятиме виявленню специ-
фіки прокуратури, як суб’єкта адміністратив-
ного процесу.
Таким чином, виразна структура з логіч-

но взаємопов’язаними елементами, в ході 
дослідженні прокуратури як суб’єкта адміні-
стративного процесу, задля виявлення пра-
вової специфіки цієї теми, може бути розкри-
та лише завдяки методологічному підходу 
комплексного характеру. В процесі аналізу 
наукової проблематики, саме методологія до-
слідження посідає особливе місце у пізнанні 
сутності та характеру досліджуваного питан-
ня, визначає зміст прокуратури як суб’єкта 
адміністративного процесу.
Власне термін методологія, в загальному 

значенні, означає вчення про методи. Методо-
логія розглядається як складова гносеології, що 
покликана вивчати методи наукового пізнання 
[4, с. 12-16]. Завдяки методологічному пізнан-
ню можливо передбачити своєрідні складові 
при характеристиці предмету дослідження. У 
науці увага звертається на те, що методологія 
передбачає розкриття об’єктивної істини шля-
хом застосування системи методів [5, с. 16]. 
При дослідженні різних процесів використан-
ня методологічних основ є важливим і вкрай 
необхідним для розкриття проблематики еле-
ментом. Методи, які використовуються для до-
сягнення поставленого результату, мають бути 
спрямовані на розкриття об’єктивності дослі-
дження прокуратури як суб’єкта адміністра-
тивного процесу.
В наукових працях дефініція методології 

досить часто трактується як основа теоретич-
ного характеру та способи організації пізна-
вального процесу, що розглядає пізнання з 
точки зору його загальних форм та механіз-
мів, які зумовлюють логічну послідовність до-
слідження, що є науковим [6, с. 26].
Якщо звернутись до словника української 

мови, то в ньому представлене таке визна-
чення поняття методологія, як «вчення про 
науковий метод пізнання й перетворення сві-
ту, його філософська, теоретична основа» [7, 
с. 692]. З представлено трактування можемо 
зробити висновок, що по-перше, методологія 
вивчає метод за допомогою якого можливо 
дослідити різні процеси та явища, а по-друге, 
приведена дефініція за своїм змістом включає 
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в себе досить об’ємне коло складових елемен-
тів, що становлять основу теоретичного спря-
мування методології загалом.
На думку М. С. Кельмана та О. Г. Мураши-

на, поняття методології доцільно визначати 
як: а) систему підходів і методів, способів і за-
собів наукового дослідження; б) вчення про 
їх використання при дослідженні державно-
правових явищ [8, с. 20]. Вчені у своє трак-
тування терміну «методологія» вклали досить 
багато аспектів. Розкриття поняття через 
систему та вчення є глибоким за змістом. В 
рамках дослідження прокуратури як суб’єкта 
адміністративного процесу, застосування 
системи методологічних підходів допоможе 
з’ясувати поняття сутності та загальної струк-
тури адміністративного процесу як складного 
правового явища і розкрити функції прокура-
тури в адміністративно-процесуальній сфері.
Т. А. Занфірова наголошує на таких ас-

пектах значення методології, як: 1) значення 
пов’язане зі ставленням до методології як до 
теорії організації пізнавального процесу; 2) 
пов’язане з системою пізнавальних устано-
вок, що сприяють усвідомленню конкретного 
предмета пізнання [9, с. 217]. 
Таким чином, найчастіше до методоло-

гії застосовують дуальний підхід. При цьому 
одні науковці сприймають методологію як 
теорію організації пізнавального процесу, та 
водночас – систему пізнавальних установок, 
інші – як систему установок, підходів та вчен-
ня про їх використання. Наведені бачення є 
дуже схожими і відрізняють виключно тим, 
на чому акцентує увагу дослідник – на самих 
методах, установках, чи на особливостях їх 
координації, комплексного застосування. 
Однак крім зазначених двох, є ще чимало 
підходів сприйняття методології. Так, від-
повідно до системно-діяльнісного підходу, 
методологія досліджує взаємообумовленість, 
взаємозв’язок і залежність систем знань та 
систем діяльності. Такий підхід, який мож-
на назвати праксеологічним, видається нам 
вкрай важливим, адже реальною кінцевою 
метою наукової діяльності, зокрема і дослі-
дження прокуратури як суб’єкта адміністра-
тивного процесу, є підвищення ефективності 
практичної діяльності, перехід знань, напра-
цювань, здобутків з наукової у робочу площи-
ну [10, с. 22].  

Методологія, що застосовується в юридич-
ній науці для дослідження процесів та явищ, 
використовує загальнонаукові теорії про 
поняття й основні методи наукового дослі-
дження. При цьому методологія передбачає 
врахування принципів та способів для визна-
чення місця прокурора в системі суб’єктів ад-
міністративного процесу і вивчення правово-
го методу при розгляді механізму участі про-
курора як суб’єкта окремих адміністративних 
проваджень, в результаті чого досягається 
певна мета дослідження. Методологія дослі-
дження прокуратури як суб’єкта адміністра-
тивного процесу має на меті удосконалення 
підходів, принципів, методів і техніки для 
розкриття проблематики. На даному етапі 
розвитку науки важливого значення набуває 
використання в наукових дослідження нових 
підходів та методів методологічного спряму-
вання для ґрунтовнішої характеристики та 
досягнення окреслених завдань.
Забезпечити успішне вирішення як піз-

навальних так і практичних проблем у сфері 
права – головне призначення загальноправо-
вих та спеціальних методів. До загальнопра-
вових методів дослідження доцільно віднести 
історико-правовий метод, порівняльно-пра-
вовий метод, формально-юридичний метод і 
метод інтерпретації (тлумачення) [11, с. 126]. 
Прокуратура тісно пов’язана з адміністра-
тивно-правовою діяльністю, що підтверджує 
необхідність теоретичних основ дослідження 
прокуратури в адміністративному праві та 
важливість надання ґрунтовного аналізу для 
запровадження форм організації наукового 
дослідження. Отже, можна зазначити, що ме-
тодологія сприяє дослідженню комплексного 
розуміння прокуратури як суб’єкта адміні-
стративного процесу.
Як вважає Г. Я. Пришляк, методологія су-

часної юридичної науки – це сукупність пев-
них теоретичних принципів, логічних при-
йомів і конкретних способів дослідження су-
часних державно-правових явищ. Зазвичай 
у процесі дослідження кожного самостійного 
державно-правового явища формується влас-
на, оригінальна, часто доволі специфічна ме-
тодологія [12, с. 37]. Враховуючи думку нау-
ковця можна сказати, що методологія є склад-
ним процесом і потребує злагоджених та по-
слідовних принципів, способів, які можуть 
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розкрити специфіку досліджуваного об’єкту. 
На прокуратуру як суб’єкт адміністративного 
процесу, покладається ряд функцій, що обу-
мовлені політикою держави, яка ґрунтується 
на конституційних положеннях та визначає 
місце і роль прокуратури у державному ме-
ханізмі. За допомогою комплексу системних 
методів виникає можливість забезпечення 
правового регулювання процесів які відбува-
ються в суспільстві та державі, а методологія 
дослідження прокуратури в даному контексті 
буде спрямована на структурне визначення 
цього суб’єкта адміністративного процесу.
На основі проведеного наукового аналі-

зу, варто резюмувати, що методологія дослі-
дження прокуратури як суб’єкта адміністра-
тивного процесу – комплексне поєднання 
принципів теоретичного характеру та спосо-
бів дослідження, що направлені на розкриття 
специфіки прокуратури як суб’єкта адміні-
стративного процесу за допомогою застосу-
вання системи наукових методів.
Підсумовуючи вищенаведене, варто зазна-

чити, що вивчення методології дослідження 
прокуратури як суб’єкта адміністративного 
процесу складається з кількох послідовних 
етапів, що логічно розкривають сутність до-
сліджуваного явища, а саме: 1) вивчення за-
гального розуміння методології; 2) юридичне 
розуміння методології; 3) дослідження мето-
дології наукового пізнання через розкриття 
її функцій; 4) розкриття сукупності прийомів, 
засобів і методів пізнання прокуратури як 
суб’єкта адміністративного процесу.
Отже, методологія дослідження прокура-

тури як суб’єкта адміністративного процесу 
складається з діалектичного, порівняльно-
правового, логіко-семантичного аналізу, сис-
темного, історико-правового методів. Важли-
вим у застосуванні перелічених методів є їхнє 
комплексне застосування, оскільки відокрем-
лене використання кожного з методів може 
призвести до методологічних помилок і, як 
наслідок, – втрати частини інформації з дослі-
джуваного питання. Використання саме цієї 
сукупності засобів і методів зумовлене праг-
ненням до досягнення наукової об’єктивності 
дослідження прокуратури як суб’єкта адмі-
ністративного процесу. Дослідження про-
куратури як суб’єкта адміністративного про-
цесу відіграє важливу роль під час реалізації 

нею основної функції та покладених на про-
курора повноважень в межах цього проце-
су. Адміністративний процес включає в себе 
участь досить значної кількості різноманітних 
суб’єктів, кожен з яких має свої власні повно-
важення, тому дослідження методологічних 
складових для визнання прокуратури як 
суб’єкта в межах цього процесу є важливою 
основою для подальшого аналізу.
Слід звернути увагу, що зміст дослідження 

прокуратури як суб’єкта адміністративного 
процесу полягає у здійсненні результатив-
ного впливу із застосуванням відповідного 
арсеналу адміністративно-правових засобів 
на ті суспільні відносини, що виникають під 
час виконання прокуратурою покладених на 
неї завдань. За допомогою методологічного 
дослідження представленої тематики можна 
суттєво підвищити ефективність діяльнос-
ті прокуратури в рамках адміністративного 
процесу. Для комплексного дослідження 
особливого значення набуває використання 
загальноправових та спеціальних методів до-
слідження, що сприятиме широкому аналізу 
проблематики, а отже, й вирішенню важли-
вих питань в даній сфері.
Методологія дослідження прокуратури 

як суб’єкта адміністративного процесу має 
підкреслювати специфіку тематики із враху-
ванням методів для аналізу. Дослідження цієї 
проблеми через методи та підходи наукового 
пізнання стане основою для створення на-
лежного регулювання цих суб’єктів у адмі-
ністративному процесі. Завдяки об’єднанню 
методів буде сформовано чітке та структурно 
побудоване дослідження для відображення 
специфіки і особливостей прокуратури як 
суб’єкта адміністративного процесу. Методи 
повинні, використовуватись в комплексній 
взаємодії, як чітко представлено в прикладах 
наукових робіт. Дослідження, що включає в 
себе широкий спектр методологічних основ 
та підходів дозволить надати науково об-
ґрунтовані рекомендації та висновки, а також 
сприятиме виявленню ряду суттєвих пропо-
зицій, які стосуватимуться посилення ролі 
прокуратури в адміністративному процесі.

Висновки
Науковий аналіз із використанням опти-

мальних підходів та методів сприяє виявлен-
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ню особливих аспектів в дослідженні прокура-
тури як суб’єкта адміністративного процесу, 
а також комплексному розумінню складових 
елементів цього процесу в цілому. Методоло-
гія сприяє найбільш чіткій побудові пропози-
цій для оптимізації дослідження прокуратури 
як суб’єкта адміністративного процесу. Таким 
чином, слід зазначити, що лише у сукупності 
застосування найбільш прийнятних методів 
для пізнання кожного теоретичного та прак-
тичного аспекту в заданій тематиці можливо 
досягти найбільш продуктивного результату. 
Виходячи з вищенаведеного, констатуємо, 
що методологія дослідження прокуратури в 
даному процесі виступає в ролі абстрактного 
явища для досягнення пізнання чітко визна-
ченого предмету дослідження та забезпечує 
успішне вирішення теоретико-практичних 
проблем в контексті заданої теми за допомо-
гою загальноправових та спеціальних мето-
дів, що є невід’ємними елементами наукового 
аналізу досліджуваної проблематики.
Ефективне застосування методології в до-

слідженні прокуратури як суб’єкта адміні-
стративного процесу дозволить  суттєво по-
кращити результативність дослідження даної 
теми, а як наслідок – вдосконалити діяльність 
органів прокуратури, досягнути нових ре-
зультатів на шляху реформування прокура-
тури України, приведення її до кращих стан-
дартів розвинених країн Європи та світу.
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АНОТАЦІЯ 
В статті розглянуто особливості мето-

дології дослідження прокуратури як суб’єкта 
адміністративного процесу. На основі аналізу 
досліджень попередників автор визначає роль і 
місце методології, її мету та інструментарій.  
Основними складовими методології досліджен-
ня прокуратури як суб’єкта адміністративного 
процесу, на думку автора, є діалектичний, порів-
няльно-правовий, логіко-семантичний аналіз, 
системний та історико-правовий методи.

SUMMARY 
The article describes the features of the methodology 

of the study as the subject of the prosecutor’s offi ce of the 
administrative process. Based on the analysis of studies 
predecessors, the author defi nes the role and place of 
the methodology and its objectives and instruments. 
The main components of the research methodology as 
a subject of the prosecutor’s offi ce of the administrative 
process, according to the author, is dialectical, 
comparative legal, logical-semantic analysis, systematic 
and historical-legal methods.
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Статья посвящена осуществлению неза-
конной лечебной деятельности путем действия 
повлекшее тяжкие последствия для жизни и 
здоровья личности пациента, уголовно-право-
вая характеристика и установления понятий 
«медицинской деятельности», целительского 
лечения и роль специального разрешения (ли-
цензии) в их деятельности.
Ключові слова: незаконна лікувальна діяльність, 

діяння, діяльність, лікувальна та медична діяль-
ність, лікарювання, пацієнт, терапія, цілитель, 
дозвіл, спеціальній дозвіл.
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ÓÄÊ 343.

з них, дієти або спеціальних фізичних вправ 
тощо. В спеціальних роботах, присвячених 
питанням правового регулювання медич-
ної діяльності і відповідальності медичних 
працівників, лікарювання визначалося як 
«лікування хвороб якими б то не було спосо-
бами» [14, 54], як надання лікарської допо-
моги (постановлення діагнозу, призначення 
курсу лікування, складання рецептів тощо). 
Подальший аналіз точок зору з вказаного 
питання дозволяє стверджувати, що біль-
шість учених додержувалися погляду, згід-
но з яким лікарювання – це дії, що включа-
ють консультування, діагностику, профілак-
тику, лікування і реабілітацію [10, 59; 9, 49; 
13, 437].

Метою даного дослідження є встанов-
лення, характеристика та розгляд діянь 
щодо здійснення та відповідальності за неї.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Стаття 138 КК встановлює відповідаль-
ність за заняття лікувальною діяльністю без 
спеціального дозволу, здійснюване особою, 
яка не має належної медичної освіти, якщо 
це спричинило тяжкі наслідки для хворого. 
З урахуванням того, що в диспозиції статті 
говориться не про лікарювання, а про ліку-
вальну діяльність, можна припустити, що 
йдеться лише про один аспект лікарювання 
– лікування. Медична література визначає 
термін «лікування», або «терапія», як сукуп-
ність дій, що мають за мету усунення при-

Постановка проблеми
Диспозиція ст. 138 КК не розкриває зміст 

поняття «лікувальна діяльність». Не містять 
цього поняття й інші нормативні акти. Слід, 
проте, відзначити, що оскільки кримінальні 
кодекси УРСР 1927 р. і 1960 р. містили стат-
тю, яка передбачала відповідальність за не-
законне лікарювання [11, 57; 7, 125–131], по 
суті спрямовану на боротьбу з тими ж сами-
ми порушеннями у сфері медичної діяльнос-
ті, що і ст. 138 КК України 2001 р., встано-
вити зміст даного поняття можна і шляхом 
аналізу терміна «лікарювання».

Стан дослідження
В науковій літературі переважала думка, 

згідно з якою поняттям «лікарювання» охо-
плюються дії з надання медичної допомоги, 
надання рекомендацій з приводу лікування, 
медичного огляду пацієнтів і призначення 
лікування за допомогою, зокрема, лікар-
ських препаратів, лікарських трав і настоїв 
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чини хвороби (каузальна терапія); вплив на 
процеси розвитку хвороби з метою їх пере-
ривання або послаблення; ліквідацію об-
тяжливих для хворого проявів хвороби; від-
новлення функцій, порушених хворобою, 
або заміщення їх [8, 11]. В даному випадку 
йдеться про так зване «вузьке» визначення 
лікувальної діяльності, оскільки будь-який 
із зазначених напрямів терапевтичної (лі-
кувальної) діяльності виконує тільки вузько 
утилітарне завдання. Іншими словами, якщо 
йдеться про усунення причин хвороби (кау-
зальна терапія), то під такою діяльністю слід 
розуміти, наприклад, тільки дії, спрямовані 
на видалення отрути з організму, оскільки 
вона є причиною хвороби, усунення невро-
тизуючого стресорного чинника, оскільки 
він є причиною неврозу, тощо. Тобто, така 
діяльність – це діяльність «за фактом», і її не 
можна змішувати або ототожнювати, напри-
клад, з профілактикою захворювань. Тому 
поняття «лікувальна діяльність», з погляду 
медицини, не включає всі аспекти діагнос-
тики (адже можлива діагностика і здорової 
особи), консультування і профілактику за-
хворювань, у зв’язку з чим паралельно з пи-
танням про поняття «лікувальна діяльність» 
ставитися питання і про її обсяг.
Аналіз ст. 3 Основ законодавства України 

про охорону здоров`я [1] дозволяє зробити 
висновок про те, що лікувальна діяльність 
є різновидом медико-санітарної допомоги. 
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Основ медико-са-
нітарна допомога – це «комплекс спеціаль-
них заходів, спрямованих на сприяння по-
ліпшенню здоров’я, підвищення санітарної 
культури, запобігання захворюванням та 
інвалідності, на ранню діагностику, допо-
могу особам з гострими і хронічними захво-
рюваннями та реабілітацію хворих та інва-
лідів» [1]. Як бачимо, наведене визначення 
не містить прямої відповіді на поставлене 
питання. Разом з тим подальший аналіз ст. 
3 Основ законодавства України про охорону 
здоров`я показує, що медико-санітарна до-
помога включає такі види діяльності: а) про-
філактичні і лікувальні заходи; б) послуги 
медичного характеру; в) здійснення інших 
функцій на основі професійної діяльності 
медичних працівників. Лікувально-профі-
лактичні заходи, які є основною частиною 

медико-санітарної допомоги населенню, 
включають кваліфіковане консультування, 
діагностику, профілактику і лікування за-
хворювань [1]. На відміну від них надання 
послуг медичного характеру і здійснення 
інших функцій на основі професійної діяль-
ності медичних працівників передбачають 
діяльність, безпосередньо не пов’язану з діа-
гностикою, лікуванням і профілактикою за-
хворювань (медико-генетична допомога на-
селенню, медико-біологічні експерименти 
на людях, донорство крові та її компонен-
тів, застосування методів стерилізації, до-
бровільне штучне переривання вагітності, 
зміна (корекція) статевої належності, прове-
дення медико-соціальної експертизи втрати 
працездатності, військово-лікарська експер-
тиза, судово-медична і судово-психіатрична 
експертизи, патологоанатомічні розтини, 
альтернативна медична експертиза та ін.) 
[1], у зв’язку з чим, така діяльність не може 
бути визнана лікувально-профілактичною, 
але це не означає, що вона не може розгля-
датися як медична.
Викладене дозволяє зробити висновок 

про те, що законодавче визначення ліку-
вальної діяльності надається через поняття 
«лікувально-профілактична допомога» і від-
повідно є значно ширшим, ніж медична ді-
яльність. Разом з цим диспозиція ст. 138 КК 
встановлює кримінальну відповідальність 
саме за незаконну лікувальну діяльність, що 
припускає як мінімум необхідність виділен-
ня цього поняття із законодавчого визна-
чення лікувально-профілактичної допомо-
ги, оскільки поняття лікувальної діяльності 
не може будуватися на ототожненні термі-
нів «лікувальна діяльність» і «лікувально-
профілактична допомога». Як видається, за-
конодавець, встановлюючи відповідальність 
за незаконну лікувальну діяльність, переслі-
дував мету захистити життя і здоров’я особи 
від некваліфікованих дій, пов’язаних саме з 
безпосередньою дією на організм пацієнта, 
оскільки подібний вплив по суті є найвимо-
гливішим щодо механізму його здійснення 
і у зв’язку з цим найнебезпечнішим у разі 
некваліфікованого його здійснення. Гадає-
мо, не викликає сумніву той факт, що якщо 
сама по собі неправильна діагностика або 
консультування лише створює вірогідність 
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спричинення шкоди життю або здоров’ю 
пацієнта, то неправильне лікування зумов-
лює реальну можливість, а у деяких випад-
ках і неминучість спричинення такої шко-
ди. У разі ж, коли неправильна діагностика 
або консультування зумовила і неправильне 
лікування, такі дії виступають лише части-
ною лікувальної діяльності і мають відповід-
но оцінюватися в комплексі з нею. Іншими 
словами, лікування в своєму вузько утилі-
тарному значенні найближче стоїть до спри-
чинення шкоди вказаним благам пацієнта, 
що і зумовлює необхідність встановлення 
кримінальної відповідальності за його здій-
снення некваліфікованими суб’єктами.
Важливим для даного поняття є і його 

співвідношення з поняттям «медична діяль-
ність».
З огляду на передбачене чинним зако-

нодавством визначення «медична практи-
ка» поняття «медико-санітарна допомога» і 
«медична діяльність» є синонімами. Проте, 
як вже було показано, лікувальна діяльність 
є лише різновидом медико-санітарної до-
помоги. У зв’язку з цим не можна ототож-
нювати поняття «медична діяльність» і «лі-
кувальна діяльність». Перше поняття наба-
гато ширше і в даному випадку є родовим 
відносно другого.
Таким чином, можна зробити попере-

дній висновок про те, що під лікувальною 
діяльністю слід розуміти спеціальні дії, 
спрямовані на лікування пацієнта, тобто на 
усунення патологічних процесів, або від-
новлення порушеної функції організму па-
цієнта, які є різновидом медико-санітарної 
допомоги і відповідно видом медичної ді-
яльності.
Диспозиція ст. 138 КК вказує на «за-

няття діяльністю» як обов’язкову ознаку 
об’єктивної сторони даного діяння, що зу-
мовлює необхідність кримінально-правово-
го аналізу цієї конструкції.
Діяльність – «складна сукупність про-

цесів, об’єднаних загальною спрямованістю 
на досягнення бажаного результату, який 
слугує рушійною силою даної діяльності, 
наочним виразом потреби, що підлягає за-
доволенню, і результатом цієї діяльності» 
[15, 15]. У науці кримінального права термін 
«діяльність» зазвичай згадується при аналізі 

поняття «діяння», а саме такого його різно-
виду, як «дія». При цьому відносно змісту 
даного поняття думки авторів розходяться. 
На думку більшості вчених, діяльність – це 
різновид так званої «складної дії»: сукупність 
або система актів, рухомих єдиним мотивом 
і здійснюваних протягом певного часу.
Як вже наголошувалося, діяння, перед-

бачене ст. 138 КК, сформульоване в законі 
як злочин з матеріальним складом. Стосов-
но даного питання це означає, що та або 
інша форма лікувального впливу набуває 
всіх ознак об’єктивної сторони діяння, пе-
редбаченого ст. 138 КК, лише з того момен-
ту, коли незаконна лікувальна діяльність 
об’єктивувалася в негативному результаті, 
описаному в законі терміном «тяжкі наслід-
ки для хворого». Подальший розвиток пато-
логічних процесів, викликаних неправиль-
ним лікуванням, слід визнати продовжен-
ням об’єктивної сторони цього злочину, 
яке часто вже не залежить від волі суб’єкта і 
охоплюється поняттям причинного зв’язку 
між дією і наслідком. Тому даний злочин 
визнається закінченим з моменту настання 
вказаних в законі наслідків. При цьому слід 
враховувати, що специфіка (особливість) 
об’єктивної сторони цього матеріального 
складу полягає в тому, що незаконна ліку-
вальна діяльність може визнаватися закінче-
ним злочином не лише з моменту закінчен-
ня (завершення) винним усього комплексу 
лікувальних дій (процедур, маніпуляцій), 
які привели до настання зазначених у законі 
наслідків, а й навіть у випадках виконання 
суб’єктом лише частини таких лікувальних 
заходів, за умови, що злочинні наслідки на-
стали раніше, ніж була завершена в повному 
обсязі сама незаконна лікувальна діяльність.
Порядок здійснення лікувальної діяль-

ності для лікарів та інших представників 
медичного персоналу зводиться до:

1) право на лікувальну діяльність у меж-
ах, визначених законодавством про охорону 
здоров’я, мають такі представники медич-
ного персоналу, як лікар, фельдшер, аку-
шер, медична сестра [12; 187];

2) для реалізації права на заняття ліку-
вальною діяльністю як виду господарської 
діяльності необхідно одержати ліцензію [1]. 
Якщо такого роду діяльність здійснюється 
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в межах медичної установи, то для заняття 
нею достатньо відповідного свідоцтва про 
наявність спеціальної медичної освіти, а лі-
цензію повинна мати вже сама ця медична 
установа. Інакше кажучи, в цьому випадку 
для медичного працівника одержання пер-
сонального дозволу не потрібне, оскільки 
наявність у нього відповідної освіти є єди-
ною умовою для зарахування його на робо-
ту до медичної установи.

 Якщо йдеться про цілителів, то вжи-
ваний в диспозиції ст. 138 КК термін «спе-
ціальний дозвіл», по суті може помилково 
тлумачитися як вимога наявності у цієї ка-
тегорії суб’єктів злочину належної освіти 
(кваліфікації), а не дозвільного документу 
на право заняття певною (цілительською, 
тобто лікувальною) господарською діяльніс-
тю. У той же час у диспозиції ст. 138 КК як 
на одну з умов, що характеризують суб’єкта 
злочину, прямо вказується на відсутність на-
лежної освіти. Ось чому, з метою усунення 
термінологічної плутанини, і можливого по-
милкового тлумачення цієї ознаки, що мо-
жуть виникнути у зв’язку з цим, слід допо-
внити диспозицію ст. 138 КК вказівкою на 
відсутність у суб’єкта не просто спеціально-
го дозволу, а ліцензії.
Лікувальна діяльність, таким чином, по-

винна здійснюватися тільки за наявності лі-
цензії [3] і відповідно до ліцензійних умов. 
Ліцензійні умови у свою чергу вимагають: 
а) здійснення лікувальної діяльності лише 
за наявності ліцензії; б) наявності спеціаль-
ної освіти і відповідності єдиним кваліфіка-
ційним вимогам; в) виконання спеціальних 
вимог, найважливішою з яких є здійснення 
лікувальної діяльності тільки за тими спе-
ціальностями (напрямками діяльності), які 
вказані в ліцензії відповідно до Номенкла-
тури лікарських спеціальностей і Номенкла-
тури спеціальностей молодших фахівців [3] 
(не можна лікувати хвороби і застосовувати 
методи лікування, не дозволені для даної 
спеціальності). Залежно від категорії, до 
якої належить суб’єкт ліцензійної діяльності 
(медичний працівник, цілитель), законодав-
цем передбачена і низка додаткових вимог 
[2].
З урахуванням цього всі порушення по-

рядку заняття лікувальною діяльністю мож-

на розділити на дві групи: а) здійснення 
лікувальної діяльності без ліцензії; б) здій-
снення лікувальної діяльності за наявності 
ліцензії, але з порушеннями ліцензійних 
умов.
Найбільш поширені (характерні) пору-

шення, що допускаються цілителями, вира-
жаються в здійсненні незаконної лікуваль-
ної діяльності: 1) без «спеціального дозволу» 
і ліцензії; 2) без «спеціального дозволу», але 
з ліцензією, однак одержаною на право за-
няття іншим видом діяльності; 3) без ліцен-
зії; 4) з ліцензією і «спеціальним дозволом», 
але з порушенням ліцензійних умов.
Що ж до порушень, які допускаються ме-

дичними працівниками і охоплюються озна-
кою «заняття лікувальною діяльністю без 
спеціального дозволу», то вони полягають, 
як правило, в здійсненні такої діяльності без 
ліцензії на її провадження. Це виражається 
в проведенні так званих «паралельних при-
йомів» у державних лікувальних установах, 
коли лікар, приймаючи хворих безкоштов-
но по талонах, неофіційно веде і платний 
прийом, на якому (за певну плату) пропонує 
ширший спектр лікувальних послуг. Залеж-
но від наявності або відсутності належної 
освіти та інших умов така діяльність може 
тягти за собою відповідальність за ст. ст. 
138, 202 КК або ст. 164 КпАП.
Слід зазначити, що порушення ліцен-

зійних умов цілителями і медичними пра-
цівниками може полягати в занятті такими 
видами лікувальної діяльності, на які у них 
не тільки немає ліцензії, а й у разі, коли пре-
тендувати на одержання її вони взагалі не 
мають права. Наприклад, цілителям забо-
ронено лікувати онкологічні, інфекційні за-
хворювання, СНІД, ускладнення вагітності, 
лікувати пацієнтів, хворих на наркоманію, 
психічно хворих, давати висновок про стан 
психічного здоров’я; заборонені хірургічні 
втручання, аборти, масові сеанси з викорис-
танням гіпнозу та інших методів біоенерге-
тичного впливу тощо. 
Згідно з чинним законодавством під час 

цілительського лікування контролюючий 
лікар повинен бути присутнім на прийо-
мі разом з цілителем. Особливу небезпеку 
викликають факти масових сеансів з ви-
користанням гіпнозу та інших методів біо-
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енергетичного впливу, які проводяться під 
виглядом загальноосвітніх лекцій, творчих 
зустрічей, семінарів і под. Так, у грудні 2004 
р. під час сеансу А. М. Кашпіровського двоє 
хворих померло, а на третій день з «творчої 
зустрічі» в лікарню була доставлена пацієнт-
ка з важким епілептичним нападом. За по-
передніми даними, смерть потерпілих ста-
лася від серцевого нападу. Черкаська міська 
прокуратура винесла розпорядження про 
припинення сеансів «зцілення» [4].
Особливе місце посідають факти, коли 

під виглядом проповідування релігійних 
віровчень проводяться сеанси масового ці-
лительства з використанням гіпнозу та ін-
ших методів психічного і біоенергетичного 
впливу. Переважно така діяльність тісно 
пов’язана з проблемою так званих деструк-
тивних культів (сект). Особливістю діяльнос-
ті цих організацій в рамках досліджуваного 
питання є те, що багато в чому частиною їх 
культу є духовне і фізичне «омолоджуван-
ня», «переродження», «зцілення» членів цих 
сект, що фактично виражається в застосу-
ванні особливих методів колективної пси-
хотерапії – нейролінгвістичного кодування 
(зомбування). З метою забезпечення най-
більшого «ефекту» адепти сект часто забо-
роняють їх членам звертатися до офіційної 
медицини, до лікарів. У травні 2007 р. в ре-
зультаті перевірки діяльності вінницької ці-
лительки С. були виявлені такі порушення: 
а) факт проведення масових сеансів, розра-
хованих на масову аудиторію, в порушення 
ч. 3 ст. 32 Основ законодавства України про 
охорону здоров`я; б) під час проведення 
сеансів контролюючий лікар був відсутній, 
необхідна документація не велася, чим було 
порушено п. п. 4., 1. 1, 1. 4., 2. 1., 2. 2., 2. 3. 
«Положення про організацію роботі цілите-
ля, який здійснює медичну діяльність в га-
лузі народної та нетрадиційної медицини». 
Перевіркою встановлено, що масові сеанси 
із застосуванням елементів гіпнозу прово-
дилися під виглядом колективної молитви 
з метою зцілення. На сеансі були присутні 
діти і хворі з розладами психіки і поведінки, 
в яких під час сеансу (так званого «вичиту-
вання») спостерігалися різного ступеня про-
яву дисоціативні розлади психіки [6].

Висновки
З наведеного вище можна дійти наступ-

них висновків:
1. Незаконною є лікувальна діяльність, 

яка здійснюється: а) з порушенням встанов-
леного законом спеціального порядку (на-
приклад, цілительська діяльність без контр-
олю з боку лікаря); б) із здійсненням таких 
видів лікувальної діяльності, щодо яких є 
спеціальна заборона.

2. Така діяльність також заподіює шкоду 
життю або здоров’ю пацієнта.

3. Проте хоча така діяльність і є такою, 
але зараз переважно карається: а) або як 
звичайний злочин проти життя і здоров’я; 
б) або як господарський злочин (заняття 
забороненими видами господарської діяль-
ності).

4. Доцільно внести низку змін і допо-
внень до ст. 138 КК, з тим щоб на підста-
ві цієї норми належним чином оцінювати 
ступінь суспільної небезпечності діяльності 
осіб, які займаються видами діяльності, що 
становлять собою підвищену небезпеку для 
життя або здоров’я пацієнтів. На мій погляд 
такі зміни доцільно сформулювати у вигляді 
окремої частини ст. 138 КК наступного зміс-
ту: «заняття лікувальною діяльністю віднос-
но якої встановлена спеціальна заборона, 
або в порушення умов ліцензування, якщо 
ці дії спричинили смерть пацієнта або інші 
тяжкі наслідки для його здоров’я».
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присв’ячена здійсненню незакон-

нох лікуальної діяльності шляхом діянння що 
спричинило тяжкі наслідки для життя та 
здоров’я особи пацієнта, кримінально-правова 
характеристика, та встановлення понять “ме-
дичної діяльності”, цілительського лікування 
та роль спеціального дозволу (ліцензії) у їхній ді-
яльності.

SUMMARY 
The article is dedicated implementation illegal 

medical activities by deed which caused grave 
consequences for the life and health of the patient, 
criminal legal description, and establishment of the 
concept of «medical activity», healing treatment and the 
role of special permit (license) in their activities.
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ÌÅÆ² ÄÎÊÀÇÓÂÀÍÍß Ó 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑ² ÇÀ ÓÌÎÂÈ 

²ÑÍÓÂÀÍÍß ÏÐÈÍÖÈÏÓ ÑÂÎÁÎÄÈ 
ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎÃÎ ÏÅÐÅÊÎÍÀÍÍß ÑÓÄÄ² 

Ï²Ä ×ÀÑ ÎÖ²ÍÊÈ ÄÎÊÀÇ²Â

В статье исследованы пределы доказы-
вания в криминальном процессе при условии 
существования принципа свободы внутрен-
него убеждения судьи во время оценки до-
казательств. Осуществлен правовой анализ 
действующих нормативно-правовых актов 
и научно-теоретических источников по дан-
ному вопросу. В результате исследования, на 
основании комплексного, всестороннего, науч-
ного анализа, выявлен ряд проблем теорети-
ческого и практического характера и рассмо-
трен комплекс рекомендаций относительно 
их решения.

Ключові слова: межі доказування, принцип сво-
боди внтурішнього переконання судді, оцінка доказів.

 ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ Ãðèãîð³é Âÿ÷åñëàâîâè÷- ìàã³ñòð ïðàâà Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà 

ÓÄÊ 343.17

Актуальність теми
Межі доказування, як правова катего-

рія, належить до фундаментальних понять 
теорії доказів. Правильне визначення його 
поняття сприяє виконання завдань кримі-
нального судочинства, встановлення усіх 
обставин, які підлягають доказуванню в 
кримінальному провадженні. Помилка у 
визначенні меж доказування може потяг-
нути безкінечне чи навпаки поверхневе 
встановлення обставин, які підлягають до-
казуванню, що в свою чергу унеможлив-
лює прийняття правильного, законного та 
обґрунтованого рішення у кримінальному 
провадженні. Особливо актуальним дане 
питання є в контексті існування принципу 
свободи внутрішнього переконання судді 
під час оцінки доказів.

Постановка проблеми
Не дивлячись на важливе значення цієї 

правової категорії для теорії та практики 
кримінального процесу, поняття «меж дока-
зування» не знаходить свого закріплення на 
законодавчому рівні, проте його використо-
вують усі правники, які в тій чи іншій мірі 
займаються проблемами доказового права.

Стан дослідження
Ті чи інші питання меж доказування у 

кримінальному процесі є об’єктом значної 
кількості наукових досліджень. Проте межі 
доказування у кримінальному процесі саме 
за умови існування принципу свободи вну-
трішнього переконання судді під час оцінки 
доказів на сьогодні є категорією малодослі-
дженою. Комплексні дослідження з даного 
питання відсутні, а отже є необхідність по-
дальшого наукового дослідження та пере-
осмислення.

Мета та завдання
Метою даної наукової статті є аналіз 

меж доказування у кримінальному процесі 
за умови існування принципу свободи вну-
трішнього переконання судді під час оцінки 
доказів, дослідження проблемних питань, 
узагальнення та формування теоретичних 
положень та практичних висновків, виро-
блення рекомендацій стосовно вдоскона-
лення правового регулювання.
З огляду на мету були поставлені та вирі-

шувалися наступні завдання: з’ясувати по-
няття та сутність меж доказування, принци-
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пу свободи внутрішнього переконання судді 
та оцінки доказів у кримінальному процесі, 
дослідити проблеми правового регулюван-
ня меж доказування у кримінальному про-
цесі за умови існування принципу свободи 
внутрішнього переконання судді під час 
оцінки доказів та запропонувати комплекс 
рекомендацій щодо їх вирішення.

Виклад основних положень
Законодавець встановлює і передбачає 

принцип вільної оцінки доказів у кримі-
нальному провадженні, шляхом визначення 
внутрішнього переконання, яке ґрунтується 
на всебічному, повному й неупередженому 
дослідженні всіх обставин кримінального 
провадження, керуючись законом, оцінки 
кожного доказу з точки зору належності, 
допустимості, достовірності, а сукупність зі-
браних доказів – з точки зору достатності та 
взаємозв’язку для прийняття відповідного 
процесуального рішення [1, ст.94]. 
Межі доказування, згідно діючого закону 

встановлюються на основі принципів належ-
ності, допустимості, достовірності наданих 
доказів сторін кримінального проваджен-
ня. Якщо використати імперативний метод 
дослідження згаданої норми, то внутрішнє 
переконання судді є обмежене належністю, 
допустимістю, достовірністю доказів. В про-
цесі правової оцінки сукупності доказів при 
постановці кінцевого рішення внутрішнє 
переконання судді є обмежене їх достатніс-
тю та наявністю логічного, правового, при-
чинно-наслідкового взаємозв’язку. В теорії 
доказів істина є унікальним, єдиним і не-
повторним правовим явищем, об’єктивним 
відображенням дійсності, а тому принцип 
вільної оцінки доказів, в процесі доказуван-
ня, повинен бути максимально наближеним 
до істини, внутрішнє переконання судді не 
повинно суперечити нормам передбачених 
ст.94 КПК. 
Якщо виходити з юридичного змісту 

поняття доказів [1, ст.84-89], то будь-який 
доказ який не підпадає під відповідні за-
конодавчі обмеження по допустимості, 
належності та достовірності можна до-
лучати до справи, а відповідне процесу-
альне рішення про відмову щодо визна-
ння об’єктивних даних та відомостей як 

доказів, обґрунтовано оскаржити. Тобто 
доказ повинен відповідати предмету до-
казування, входити в межі доказування 
та бути поданий у відповідному процесу-
альному порядку. Предмет доказування і 
межі доказування хоча певною мірою і є 
пов’язаними одне з одним, але мають різ-
не значення. Межі доказування залежать 
насамперед від предмета доказування. 
Саме на цій основі вирішується по кожно-
му кримінальному провадженні питання, 
які докази повинні бути зібрані, перевіре-
ні, оцінені та які процесуальні дії і яким 
чином мають бути проведені. Відповідно 
до ст. 337 КПК України, судовий розгляд 
проводиться лише стосовно особи, якій 
висунуте обвинувачення, і лише в межах 
висунутого обвинувачення відповідно до 
обвинувального акта. Як бачимо, хоча ст. 
337 КПК України і називається «Визна-
чення меж судового розгляду», проте по 
суті регламентує не визначення меж дока-
зування під час судового розгляду кримі-
нального провадження, а тільки обмежен-
ня щодо осіб і діянь, які розглядаються 
судом і за які вони можуть бути засуджені.
Проведений аналіз наукових джерел 

свідчить про те, що серед правників не іс-
нує єдності поглядів щодо поняття «меж 
доказування». Так, одні науковці до меж 
доказування відносять певних обсяг, сукуп-
ність доказів, зібрання яких забезпечить 
з’ясування всіх обставин предмета доказу-
вання [6, с. 69]. На думку інших, межі дока-
зування – це не тільки певний обсяг доказів 
в кримінальному провадженні, а й слідчі 
версії, що перевіряються [9, с. 70; 5, c. 124]. 
Треті розуміють під межами доказування в 
кримінальному провадженні, крім обсягу 
доказів, ще й слідчі й судові дії, що необхід-
ні для забезпечення повного, всебічного та 
об’єктивного дослідження всіх елементів 
предмета доказування у кримінальній спра-
ві [2, с. 93-94]. 
Проаналізувавши наукові точки зору 

щодо визначення меж доказування, необ-
хідно відзначити, що більшість вчених, 
пов’язують межі доказування з певним об-
сягом, сукупністю доказів в кримінальному 
провадженні, що дозволяють всебічно, по-
вно та неупереджено дослідити всі обста-
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вини кримінального провадження, що вхо-
дять до предмета доказування. 
Важливе значення для розкриття ролі 

внутрішнього переконання в оцінці доказів 
мають також його психологічний і гносео-
логічний аспекти. У першому аспекті вну-
трішнє переконання можна розглядати в 
динаміці (як процес його формування) і ста-
тиці (як результат). У процесі його форму-
вання створюється власна думка, долають-
ся й усуваються сумніви, невпевненість. У 
підсумку суддя приходить до внутрішнього 
переконання як стану твердої впевненості у 
правильності своїх висновків, рішучості за-
фіксувати їх у процесуальних документах і 
при необхідності публічно їх висловити, го-
товності відстоювати їх у відповідних (про-
цесуальних та інших) інстанціях, нести за 
них відповідальність.
У гносеологічному аспекті внутрішнє пе-

реконання – це знання як про окремі фак-
тичні обставини, що становлять предмет 
доказування у провадженні, так і про висно-
вки у провадженні, у тому числі ті, які стосу-
ються юридичної оцінки, кваліфікації вста-
новлених фактів, обставин, подій. Процес 
пізнання під час спостереження є активним, 
суддя може скористатися допомогою спеці-
аліста у вигляді усної консультації чи пись-
мових роз’яснень. Крім того, процесуальне 
значення результатів, формування оціноч-
них суджень, що стосується й внутрішньо-
го переконання судді, залежить від впливу 
об’єктивних і суб’єктивних факторів. Також 
прийняття остаточного рішення значною 
мірою залежить від самого суб’єкта оцінки, 
його професійного рівня і психологічних 
особливостей – емоцій, волі, рішучості, стій-
кості, незалежності та ін.
Юридичний зміст принципу вільної 

оцінки доказів у кримінальному процесі 
включає такі положення: докази та їхні про-
цесуальні джерела оцінюються органами 
розслідування та судової влади за своїм вну-
трішнім переконанням; висновки органу 
розслідування, прокурора і суду мають ви-
пливати з всебічного, повного і об’єктивного 
розгляду всіх обставин справи в їхній сукуп-
ності; при оцінці доказів та їх процесуаль-
них джерел необхідно керуватися тільки 
законом та професійною правосвідомістю; 

ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і 
особи, яка провадить дізнання, не мають на-
перед встановленої сили [3, с.75-77].
Внутрішнє переконання – це катего-

рія, яка виражає суб’єктивне відношення 
до об’єктивної дійсності. Внутрішнє пере-
конання властиве конкретному суб’єктові 
доказування, носить строго індивідуальний 
особистісний характер і цілком може не збі-
гатися з переконанням інших суб’єктів до-
казування. Саме у формуванні незалежного 
від чужої думки переконання і укладається 
свобода оцінки доказів. Однак особиста пе-
реконаність однієї людини у вірогідності і 
достатності доказів, що підтверджують або 
спростовують винність того або іншого об-
винуваченого (підсудного), не може бути 
мірилом об’єктивності. Внутрішнє переко-
нання повинне ґрунтуватися на всебічному, 
об’єктивному й повному розгляді всіх обста-
вин справи в їхній сукупності [1, ст.94]. Та-
ким чином, КПК закріплює вимогу про об-
ґрунтованість внутрішнього переконання. 
Ця вимога відрізняє внутрішнє переконан-
ня від довільного розсуду або знання, отри-
маного інтуїтивно. Зовнішнім вираженням 
обґрунтованості є вмотивованість рішень. 
Внутрішнє переконання може розглядатися 
у психологічному, морально-етичному, гно-
сеологічному аспекті [4].
І. Я. Фойницький зазначав: «… не слід 

змішувати вирішення справи за системою 
вільної оцінки з його вирішенням на підста-
ві безпосереднього враження. Перше перед-
бачає знання справи шляхом його вивчення 
за об’єктивними даними, які є у справі; дру-
ге обмежується прийняттям того відбитка, 
яке справа чи її окремі моменти залишили 
в наших почуттях. Оцінка доказів – це розу-
мова діяльність, що вирішується сумнівами 
або переконаннями; враження є продуктом 
лише окремих чуттєвих сприйняттів, не пе-
ревірених розумовим процесом. З іншої сто-
рони, не слід змішувати вирішення справи 
при вільній оцінці доказів з її вирішенням 
за довільним розсудом. Для того, щоб вну-
трішнє переконання не переходило в осо-
бистий розсуд, закон, не зв’язуючи суддю 
легальними правилами, піклується, однак, 
про створення його переконання за умов 
і в порядку, коли кожна розсудлива люди-
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на при тих же даних дійшла б однакового 
висновку» [10, с. 164]. Зазначені умови во-
левиявлення посадових осіб в криміналь-
ному провадженні є на мою думку достат-
ньо раціональними, процесуальний закон 
не встановлює конкретних обмежень щодо 
суб’єктивних переконань судді. Крім того 
обґрунтування такого волевиявлення судді 
має бути зрозумілим учасникам процесу.
Ю. М. Грошевий вважає, що внутрішнє 

переконання судді становить собою усвідом-
лену потребу судді, використання ним влас-
них думок, поглядів і знань. Воно пов’язане 
із правосвідомістю судді, яка розглядається 
як форма суспільної свідомості, що поєднує 
систему поглядів, ідей, уявлень, теорій, а 
також почуттів, емоцій і переживань. Вони 
характеризують ставлення людей і соціаль-
них груп (у тому числі й через фактичну по-
ведінку) до діючої і бажаної правової систе-
ми. У структурі правосвідомості виділяють 
світоглядну (погляди, ідеї, теорії), психоло-
гічну (почуття, емоції, переживання) і по-
ведінкову (правомірна поведінка, правова 
активність, правопорушення тощо, які ха-
рактеризують фактичну реакцію людини на 
функціонування елементів правової системи 
зазначається устоями конкретного суспіль-
ства на певному етапі його розвитку) сторо-
ни [4].
Свободу і незалежність внутрішнього пе-

реконання судді не можна розуміти як сва-
волю, як особистий і ні від чого не залеж-
ний розсуд. Вільним може вважатися тільки 
те переконання, яке є вірним і повно відо-
бражає факти, що тягнуть за собою застосу-
вання закону. У той же час обґрунтованість 
внутрішнього переконання складає його 
невід’ємну властивість.
Необґрунтованою, на нашу думку, є по-

зиція тих вчених, які співвідносять предмет 
і межі доказування як мета і засіб їх досяг-
нення [10, c. 187]. Якщо предмет доказуван-
ня виражає мету доказування у криміналь-
ному провадженні і становить сукупність 
обставин, що підлягають доказуванню (ст. 
91 КПК України), то межі доказування ви-
ражають кордони, в рамках яких здійсню-
ється дослідження всіх обставин криміналь-
ного провадження. 

Висновки та пропозиції
Викладене вище дозволяє зробити ви-

сновок, що чинне національне криміналь-
не процесуальне законодавство щодо меж 
доказування у кримінальному процесі у ці-
лому, й за умови існування принципу сво-
боди внутрішнього переконання судді під 
час оцінки доказів, зокрема, містить чимало 
колізій та прогалин, а тому потребує вдо-
сконалення. Внутрішнє переконання є еле-
ментом розумової діяльності з досліджен-
ня та оцінки доказів і виражає фактичний 
склад правовідносин, встановлених у спра-
ві. Внутрішнє переконання судді складає 
суб’єктивну частину його діяльності, яка 
виражається в об’єктивно ухвалених ним у 
справі рішеннях при дослідженні судом об-
ставин провадження. Суддя не може нести 
відповідальність за своє внутрішнє переко-
нання у справі, він несе відповідальність за 
неправовий, неправомірний розсуд при за-
стосуванні норм доказового права.
Зокрема, вбачається за необхідне 
1) главу 4 КПК України потрібно допо-

внити нормою, яка б визначала поняття меж 
доказування в кримінальному провадженні, 
що в свою чергу усуне ті проблеми та 
недоліки, які негативно відображаються на 
науковій, практичній діяльності та на на-
вчальному процесі. 

2) визначити принципи та межі відпо-
відальності судді, прокурора, слідчого судді, 
слідчого за необгрунтованість висновків, за-
тягування процесу, обмеження прав учас-
ників процесу та інше, які грунтувалися на 
принципі внутрішнього волевиявлення.

3) визначити коло процесуальних дій 
та обставин за яких може виникати право 
процесуального вільного волевиявлення 
посадової особи, яка примає процесуальне 
рішення.
Вказані заходи сприятимуть підвищен-

ню ефективності застосування національних 
норм щодо меж доказування у кримінально-
му процесі. Насамкінець, слід зауважити, 
що правове регулювання меж доказування 
у кримінальному процесі за умови існуван-
ня принципу свободи внутрішнього переко-
нання судді під час оцінки доказів потребує 
подальших наукових досліджень.
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АНОТАЦІЯ 
В статті досліджено межі доказування 

у кримінальному процесі за умови існування 
принципу свободи внутрішнього переконання 
судді під час оцінки доказів. Здійснено правовий 
аналіз чинних нормативно-правових актів та 
науково-теоретичних джерел з даного питання. 
В результаті дослідження, на підставі комплек-
сного, всебічного, наукового аналізу, виявлено ряд 
проблем теоретичного та практичного харак-
теру та розглянуто комплекс рекомендацій щодо 
їх вирішення.

SUMMARY 
The research paper deals with the proof boundaries 

in criminal proceedings provided the availability of 
the principle of freedom of inner conviction of a judge 
when assessing evidence. A legal analysis of current 
regulatory acts as well as scientifi c and theoretical 
sources on the subject was carried out. Through an 
integrated, comprehensive and scientifi c analysis the 
study resulted in identifi cation of a number of problems 
of theoretical and practical nature and considering a 
set of recommendations for their solution.
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Статья посвящена анализу места 
и роли прокурорского надзора в системе 
криминoлoгической деятельнocти органов 
прокуратуры. Сделан вывод о преждевремен-
ности лишения прокуратуры функции общего 
надзора, оказавшего существенное негативное 
влияние на состояние законности и правопо-
рядка в стране.
Ключові слова: нагляд, прокуратура, криміноло-

гічна діяльність, детермінація.

 ²ÙÓÊ Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîðàíò 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 343.21 (477)

Cпeцифікa oxoрoни coціaльниx ціннocтeй 
і зaбeзпeчeння бeзпeки нa cучacнoму eтaпі 
рoзвитку дeржaви і cуcпільcтвa oбумoвлює 
нeoбxідніcть дocліджeння прoцecів, прoцeдур 
тa мexaнізмів здійcнeння прoтидії злoчиннocті 
як вaжливoї пeрeдумoви пізнaння її cутніcниx 
oзнaк і виявлeння якіcниx xaрaктeриcтик, 
вcтaнoвлeння міcця як в cиcтeмі пoнять тa 
кaтeгoрій кримінoлoгічнoї тeoрії в цілoму, 
тaк і в кримінoлoгічнoму прoцecі, визнaчeння 
пeрcпeктивниx нaпрямів її удocкoнaлeння. 
Кримінoлoгічнa діяльніcть для вітчизнянoї 

кримінoлoгії – дocтaтньo нoвa кaтeгoрія, якa 
нa cьoгoдні ceрйoзнoму нaукoвoму aнaлізу 
нe піддaвaлacя. Oкрeмі cпрoби вивчeння 
нe мaли кoнцeптуaльнoгo xaрaктeру, були 
рoзрізнeними і бeзcиcтeмними. Проте слід 
визнaти, щo дaнa прoблeмa привeртaлa увaгу 
вчeниx при фoрмувaнні ціліcнoгo cиcтeмнoгo 
уявлeння прo прoтидію злoчиннocті, зо-
крема в роботах Г. А. Аванесова, В. Т. Біло-
уса, Є. М. Блажівський, М. Г. Вербенського, 
В. В. Голіни, Л. М. Давиденка, О. М. Джужи, 
А. І. Долгова, В. В. Долежана, В. М. Дрьо-

міна, А. П. Закалюка, О. Г. Кальмана, І. І. 
Карпеця, О. М. Костенка, О. М. Литвака, 
С. С. Мірошниченка, В. М. Поповича, М. К. 
Якимчука та ін. Натомість зовсім залишились 
поза увагою дocліджeння місця і ролі проку-
рорського нагляду у системі кримінoлoгічнoї 
діяльнocті органів прокуратури, що і стано-
вить ціль написання цієї статті.
На самому початку слід зазначити, що в 

чинному Законі України «Про прокуратуру» 
цей орган позбавлено функції загального на-
гляду. Він залишений лише щодо: 

1) додержання законів органами, що про-
вадять оперативно-розшукову діяльність, ді-
знання, досудове слідство;

2) додержання законів при виконанні су-
дових рішень у кримінальних справах, а та-
кож при застосуванні інших заходів приму-
сового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян [1].
На наше глибоке переконання, це є не 

виправданим кроком, що спричинив суттє-
вий негативний вплив на стан законності і 
правопорядку в державі. На користь повер-
нення прокуратурі функції загального нагля-
ду є такі аргументи.
Цілі тa cутніcть прoкурoрcькoгo 

нaгляду тaкі, щo він зa визнaчeнням 
прoтиcтoїть прaвoпoрушeнням, у тoму чиcлі 
нaйбільш нeбeзпeчним з ниx – злoчинaм. 
Прoкурoрcький нaгляд cпричиняє 
cтримуючий вплив нa дecтaбілізaційні 
прoцecи у cуcпільcтві, щo ocтaнніми рoкaми 
пoмітнo aктивізувaлиcя. Злoчинніcть нe 
прocтo нaлeжить дo тaкиx прoцecів, aлe є 
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oднією з крaйніx, нaйбільш нeбeзпeчниx ви-
дів (фoрм) їx прoяву. 

Cуть нaгляду пoлягaє у cпocтeрeжeнні 
зa дoтримaнням Кoнcтитуції Укрaїни 
і викoнaнням зaкoнів, щo діють нa її 
тeритoрії. Здійcнюючи нaглядoві функції у 
прaвoзacтocoвній діяльнocті, прoкурoрcький 
нaгляд бeзпoceрeдньo бeрe учacть в 
утвeрджeнні знaчущocті прaвa як рeгулятoрa 
cуcпільниx віднocин. Ocнoвний зміcт і 
признaчeння прoкурoрcькoгo нaгляду 
вирaжaєтьcя в утвeрджeнні влacтивими 
йoму зacoбaми тaкoгo рeжиму викoнaння 
зaкoнів, який дoзвoляв би бeзпeрeшкoднo 
втілювaтиcя у дійcнocті дeржaвній вoлі, 
вирaжeній у зaкoнax. A ця вoля припуcкaє, 
oкрім іншoгo, oxoрoну прaв і cвoбoд люди-
ни тa грoмaдянинa, влacнocті, грoмaдcькoгo 
пoрядку тa грoмaдcькoї бeзпeки, дoвкілля, 
кoнcтитуційнoгo уcтрoю крaїни від злoчинниx 
пocягaнь, зaбeзпeчeння миру і бeзпeки 
людcтвa, a тaкoж зaпoбігaння злoчинaм (ч. 1 
cт. 1 КК Укрaїни).
Викладені положення принципово-

го характеру мають вагоме значення для 
з’ясування антикриміногенного потенціалу 
прокурорського нагляду, а тому вимагають 
одного уточнення, пов’язаного з адекват-
ним розумінням реалізації права, її форм. До 
останніх, разом із дотриманням і виконан-
ням (про що йдеться у наведеному та інших 
джерелах і що відповідає термінології зако-
ну), належать також використання і застосу-
вання, які теж, безсумнівно, забезпечують-
ся засобами прокурорського нагляду. А це 
означає, що мова у даному випадку повинна 
йти не тіль ки про дотримання та виконання 
(двох форм реалізації з чотирьох), але і про 
реалізацію в цілому.
Говорячи про антикриміногенну роль про-

курорського нагляду, важливо підкреслити, що 
він поширювався практично на всі сфери пра-
вових відносин, а не на якісь їхні вузькі ділянки 
(як, наприклад, за новим законом про прокура-
туру). До того ж прокуратурі були піднагляд-
ні усі державні органи, що здійснюють контр-
оль і галузевий (вузькоспрямований) нагляд. 
У кримінально-правовому та кримінологіч-
ному контексті це означає, що наглядовою ді-
яльністю прокуратури забезпечувався тією чи 
іншою мірою захист всіх суспільних відносин, 

благ і цінностей, що охороняються криміналь-
ним законом. 
Як орган, що стоїть на захисті законності, 

прокуратура покликана забезпечити: 
а) своєчасне виявлення порушень закону; 
б) своєчасне і кардинальне усунення пору-

шень закону; 
в) запобігти порушенням закону [2, с. 100-

101].
Погоджуючись з таким трактуванням «тех-

нології» прокурорського нагляду, зазначимо, 
по-перше, що мова повинна йти не тільки про 
своєчасне, але також і про повне (за наявних 
можливостей) виявлення порушень закону; 
по-друге, на перше місце в цьому рядку, маю-
чи на увазі послідовність здійснюваних дій, до-
цільно поставити не виявлення, а запобігання 
порушенням закону. 
Помітну антикриміногенну роль відіграє 

забезпечення засобами прокурорського нагля-
ду реалізації законів, що мають безпосереднім 
предметом свого регулювання попередження 
(профілактику, запобігання, припинення) зло-
чинів та пов’язаних із ними правопорушень. 
Повнота й ефективність реалізації законів за-
побіжної спрямованості багато в чому зале-
жать від зусиль органів прокуратури, які для 
забезпечення законності у цій сфері викорис-
товують свої різноманітні повноваження для 
забезпечення неухильного їх дотримання, ви-
конання, використання та застосування.
Нeoбxіднo відзнaчити, щo знaчний 

aнтикримінoгeнний пoтeнціaл притaмaнний 
уcьoму тaк звaнoму зaгaльнoму нaгляду 
(нaгляду зa викoнaнням зaкoнів), включaючи 
пeрeвірку рeaлізaції зaкoнів, щo рeгулюють 
віднocини в eкoнoмічній, coціaльній, 
eкoлoгічній, aдмініcтрaтивнo-юриcдикційній 
тa іншиx cфeрax. Caмa прирoдa цієї гaлузі 
нaгляду тaкa, щo він мaє ocoбливe знaчeння 
caмe в прeвeнтивнoму плaні, в acпeкті 
рaнньoгo зaпoбігaння злoчинaм тa іншим 
прaвoпoрушeнням, впливу нa їx причини тa 
умoви.
На це зверталася увага у кримінологічній 

літературі ще в 60-80-роках XX століття [3, с. 
77; 4, с. 121]. Антикриміногенне значення за-
гального нагляду визначається насамперед 
тим, що порушення законів, які виявляються 
під час загального нагляду, за своєю юридич-
ною природою і формою найчастіше є адміні-
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стративними правопорушеннями. Іноді зло-
чини і «парні» їм адміністративні правопору-
шення навіть називаються однаково. Справа 
тут, однак, не тільки у термінологічному збігу, 
хоча він доволі промовистий. Набагато важли-
віше те, що у подібних сполученнях відповід-
ні адміністративні правопорушення, з одного 
боку, і злочини – з іншого, посягають на одні 
й ті самі об’єкти, відбуваються в одних і тих са-
мих умовах, одними і тими самими суб’єктами, 
з однаковими формами вини. Збігаються, а не-
рідко повністю є ідентичними способи та об-
ставини їх вчинення, причини та умови (що 
особливо важливо з позиції кримінології, тео-
рії та практики запобігання злочинності).
Уcунeння aктaми прoкурoрcькoгo 

нaгляду пoрушeнь зaкoну, які квaліфікуютьcя 
зa cтупeнeм cуcпільнoї нeбeзпeки як 
aдмініcтрaтивні прaвoпoрушeння, які з 
кримінoлoгічниx пoзицій прaвoмірнo 
рoзглядaти як дoзлoчинну пoвeдінку, підривaє 
caму ocнoву, витoки відпoвідниx злoчинів. 
Oчeвиднo, щo нe припинeнa cвoєчacнo 
прoтипрaвнa діяльніcть при її прoдoвжeнні і 
нacтaнні шкідливиx нacлідків, пeрeдбaчeниx 
КК Укрaїни, пoтeнційнo мoжe призвecти 
дo вчинeння вжe нe aдмініcтрaтивниx 
прaвoпoрушeнь, a кримінaльнo-кaрaниx ді-
янь. З кримінoлoгічниx пoзицій, у пoдібниx 
випaдкax, кoли в рeзультaті винeceння 
пoдaнь, oгoлoшeння зacтeрeжeнь, пoрушeння 
aдмініcтрaтивнoгo прoвaджeння, іншиx зaxoдів 
прoкурoрcькoгo рeaгувaння, відбувaєтьcя 
пeрeривaння дії тaкoгo виду кримінoлoгічнoї 
дeтeрмінaції, як зв’язoк cтaнів: припинeнням 
aдмініcтрaтивниx прaвoпoрушeнь вдaєтьcя 
пoпeрeдити рoзрocтaння їx дo знaчниx 
рoзмірів, зaпoдіяння ними вeликoї шкoди, 
нacтaння тяжкиx нacлідків, нaбуття іншиx 
oзнaк відпoвідниx злoчинів. Aнaлoгічнe 
пeрeривaння зв’язку cтaнів мoжнa 
кoнcтaтувaти нe лишe щoдo aдмініcтрaтивниx, 
aлe й іншиx зa cвoєю юридичнoю прирoдoю 
прaвoпoрушeнь, щo їx виявляють і при-
пиняють у xoді зaгaльнoнaглядoвoї рoбoти 
прoкурaтури (цивільнo-прaвoвиx, трудoвиx, 
митниx), які тaкoж мoжуть пeрeрocти у 
злoчини.
Рaзoм із впливoм нa кримінoлoгічні 

дeтeрмінaнти, щo вирaжaютьcя у зв’язку cтaнів, 
прoкурaтурa як cуб’єкт прoтидії злoчиннocті під 

чac нaгляду рeaлізує cвій aнтикримінoгeнний 
пoтeнціaл шляxoм виявлeння й уcунeння 
(блoкувaння, нeйтрaлізaції) ширoкoгo cпeктрa 
причин тa умoв злoчиннocті. Cтocoвнo тaкиx 
видів кримінoлoгічнoї дeтeрмінaції, як зв’язки 
зaпoдіяння й oбумoвлeння, ocoбливe знaчeння 
мaв нaгляд прoкурaтури зa викoнaнням двox 
умoвниx груп зaкoнів. 
По-перше, це так звані обмежувальні зако-

ни, які регулюють відносини, що складаються 
з приводу виробництва, реалізації, викорис-
тання товарів і предметів, а також надання 
послуг, які вимагають посиленого контролю 
з боку держави, оскільки, не будучи жорстко 
регламентованими, вони містять прямі кримі-
нальні загрози. Це, наприклад, Закон України 
«Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодо-
вого, алкогольних напоїв та тютюнових виро-
бів», Закон України «Про заходи протидії не-
законному обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів та зловживан-
ню ними», Закон України «Про наркотичні 
засоби, психотропні речовини і прекурсори» 
та інші. Забезпечуючи дотримання і виконан-
ня цих законів, прокуратура сприяла запобі-
ганню багатьох видів злочинів шляхом впливу 
на їх причини та умови – від побутових, час-
то скоюваних на ґрунті пияцтва, алкоголізму, 
наркоманії, до проявів організованої злочин-
ності, що активно експлуатує алкогольний біз-
нес і наркобізнес, незаконний обіг зброї. 
По-друге, пам’ятаючи про те, що злочин-

ність за своєю природою соціальна, слід вказа-
ти у даному контексті на досить велику групу 
соціальних законів, що регулюють відносини 
у сферах праці, соціального обслуговування, 
культури та освіти, молодіжної політики й 
охорони дитинства, підтримки неблагополуч-
них верств населення. Це, наприклад, Закон 
України «Про психіатричну допомогу», Закон 
України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту», Закон 
України «Про основи соціального захисту без-
домних громадян і безпритульних дітей», За-
кон України «Про попередження насильства 
в сім’ї» тощо.
Здійснюючи нагляд за виконанням соці-

альних законів, припиняючи їх порушення, 
прокурори сприяли усуненню (блокуванню) 
найрізноманітніших криміногенних факторів, 
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зокрема пов’язаних із дією протиріч і диспро-
порцій у соціальній сфері, з функціонуванням 
органів, покликаних втілювати в життя соці-
альну політику держави. Ці органи за харак-
тером своєї діяльності належать до обмежено 
спеціалізованих суб’єктів протидії злочиннос-
ті, оскільки виконують у рамках своїх осно-
вних завдань системно виділену функцію за-
побігання правопорушенням.
На нашу думку, нагляд за реалізацією за-

значених та деяких інших законів з урахуван-
ням інтересів запобігання злочинам повинен 
здійснюватися, по суті, в режимі моніторингу, 
тобто безперервно. 
Щoдo нaгляду зa дoдeржaнням зaкoнів 

oргaнaми, які прoвoдять oпeрaтивнo-
рoзшукoву діяльніcть, дізнaння, дocудoвe 
cлідcтвo, тo йoгo прaвoві зacaди визнaчeні 
чинним Зaкoнoм Укрaїни «Прo прoкурaтуру». 
Прeдмeтoм нaгляду є дoдeржaння зaкoнів 
oргaнaми, які прoвoдять oпeрaтивнo-
рoзшукoву діяльніcть, дізнaння, дocудoвe 
cлідcтвo. Нaгляд мaє cприяти: 

1) рoзкриттю злoчинів, зaxиcту ocoби, її 
прaв, cвoбoд, влacнocті, прaв підприємcтв, 
уcтaнoв, oргaнізaцій від злoчинниx пocягaнь; 

2) викoнaнню вимoг зaкoну прo 
нeвідвoрoтніcть відпoвідaльнocті зa вчинeний 
злoчин; 

3) зaпoбігaнню нeзaкoннoму притягнeнню 
ocoби дo кримінaльнoї відпoвідaльнocті; 

4) oxoрoні прaв і зaкoнниx інтeрecів 
грoмaдян, які пeрeбувaють під cлідcтвoм; 

5) здійcнeнню зaxoдів щoдo зaпoбігaння 
злoчинaм, уcунeння причин тa умoв, щo 
cприяють їx вчинeнню. 
Відповідно до положень наказу Генераль-

ного прокурора України «Про організацію 
прокурорського нагляду за додержанням за-
конів органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність» від 3 грудня 2012 року 
№ 4/1гн перевірки законності проведення 
оперативно-розшукових заходів та прийнятих 
при цьому рішень проводяться на підставі:

– планових заходів з урахуванням стану 
законності в цій сфері діяльності;

– даних про відсутність позитивних ре-
зультатів щодо попередження, своєчасного 
виявлення і припинення злочинів, розшуку 
осіб, які переховуються від органів досудового 
розслідування, суду або ухиляються від відбу-

вання кримінального покарання, а також без-
вісно відсутніх осіб;

– інформації про неналежне виконання 
вказівок уповноваженого прокурора;

– повідомлень оперативних підрозділів 
про заведення чи закриття оперативно-роз-
шукової справи, проведення оперативно-роз-
шукових заходів, які не потребують дозволу 
слідчого судді або рішення прокурора;

– повідомлень, скарг і звернень осіб про 
порушення вимог законодавства під час здій-
снення оперативно-розшукової діяльності;

– інформації про неналежне вико-
нання доручень, постанов, ухвал та інших 
обов’язкових рішень слідчого, прокурора, 
слідчого судді, суду щодо здійснення розшуку 
осіб, які переховуються від органів досудового 
розслідування, суду або ухиляються від відбу-
вання кримінального покарання; 

– ініціювання керівниками відповідних 
галузевих управлінь і відділів, керівниками 
міських, районних, міжрайонних та прирівня-
них до них прокуратур та вказівки уповнова-
женого прокурора вищого рівня.
Відповідно до положень наказу Генераль-

ного прокурора України «Про організацію 
діяльності прокурорів у кримінальному про-
вадженні» від 19 грудня 2012 року № 4гн з 
метою забезпечення ефективного нагляду за 
додержанням законів під час проведення до-
судового розслідування, у тому числі у формі 
процесуального керівництва ним, на прокуро-
рів усіх рівнів покладено обов’язок забезпечи-
ти: 

– єдину систему організації нагляду за 
додержанням законів усіма органами досудо-
вого розслідування, підтримання державного 
обвинувачення, оскарження незаконних судо-
вих рішень, здійснення інших повноважень з 
цих питань;

– безумовне реагування на виявлені по-
рушення закону з часу надходження заяви, 
повідомлення про кримінальне правопору-
шення до прийняття остаточного рішення у 
провадженні;

– швидке, всебічне, повне та неуперед-
жене розслідування кримінальних правопору-
шень, обов’язкову участь прокурорів – проце-
суальних керівників досудового розслідування 
в їх судовому розгляді (у визначених законом 
випадках), поновлення порушених прав, сво-
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бод і законних інтересів учасників криміналь-
ного провадження;

– своєчасне вжиття заходів до усунення 
причин та умов, які сприяли вчиненню кри-
мінального правопорушення, відшкодування 
завданої ним шкоди фізичним та юридичним 
особам, державним і комунальним інтересам, 
розшуку майна, яке стало предметом злочин-
ного посягання;

– пред’явлення процесуальними керів-
никами цивільних позовів у кримінальному 
провадженні в установлених законом випад-
ках.
Аналіз наведеного вище дає змогу зрозу-

міти, що дана функція охоплює кримінально-
процесуальну та оперативно-розшукову діяль-
ність суб’єктів, за якими право на її здійснення 
закріплене законом. Фактично мова йде не про 
нагляд за додержанням законів цими органа-
ми в цілому (наприклад, за виконанням у цих 
органах трудового законодавства), а тільки 
про нагляд за додержанням законів у певній 
сфері діяльності (оперативно-розшуковий та 
кримінально-процесуальній). Цілком справед-
ливо у зв’язку з цим буде говорити про те, що 
з урахуванням специфіки предмета, об’єктів 
нагляду і повноважень прокурорський нагляд 
за додержанням законів в оперативно-розшу-
ковій діяльності був виділений у самостійну 
функцію нагляду, що знайшло відображення 
у чинному законодавстві.
У вирішенні кримінологічних завдань 

щодо рецидивних злочинів помітну роль ві-
діграє прокурорський нагляд за реалізацією 
законів адміністраціями органів і установ ви-
конання покарань, а також адміністраціями 
місць тримання затриманих і взятих під варту. 
Ця галузь прокурорського нагляду має вира-
жену запобіжну спрямованість. Все, що робить 
прокурор для забезпечення законності в міс-
цях виконання покарань, так чи інакше (пря-
мо чи опосередковано) підпорядковано інтер-
есам досягнення однієї з цілей, заради яких 
застосовується ця міра державного примусу, а 
саме – запобігання вчиненню нових злочинів 
(частина 2 ст. 1 КК України).
Дocягнeнню зaзнaчeнoї мeти, нacaмпeрeд, 

cприяє нaгляд зa викoнaнням aдмініcтрaцією 
нaзвaниx уcтaнoв пoрядку тa умoв тримaння 
зacуджeниx (прaвил рeжиму, умoв, щo 
зaбeзпeчують ізoляцію тa oxoрoну зacуджeниx, 

їx ocoбиcту бeзпeку, дифeрeнціaцію умoв 
утримaння зaлeжнo від виду уcтaнoви, 
дoтримaння прaв зacуджeниx і викoнaння ними 
oбoв’язків, диcциплінaрну прaктику, пoрядoк 
зacтocувaння фізичнoї cили, cпeцзacoбів і збрoї 
при вчинeнні oпoру пeрcoнaлу і т. д.). У пoлі 
зoру прoкурoрa тaкoж знaxoдятьcя питaння 
трудoвoї зaйнятocті зacуджeниx, їx мeдичнoгo 
тa пoбутoвoгo oбcлугoвувaння, зaгaльнoї тa 
прoфecійнoї ocвіти, прoвeдeння виxoвнoї 
рoбoти – пo cуті вcі ocнoвні cтoрoни життя 
і функціoнувaння УВП у тій чacтині, в якій 
вoни рeгулюютьcя зaкoнoм.
Прокурорський нагляд сприяє запобі-

ганню злочинам, які можуть бути вчинені за-
судженими як в самих установах, так і після 
звільнення з них – у процесі соціальної адап-
тації. На жаль, стосовно останньої з названих 
ситуацій (контролю за потенційно рецидивни-
ми категоріями осіб, звільненими з місць по-
збавлення волі) сфера превентивної діяльності 
прокурора останнім часом звужена. 
До предмета прокурорського нагляду 

належить законність виконання покарань, 
пов’язаних із позбавленням волі. З метою 
забезпечення законності при виконанні по-
карань, поміщенні ув’язнених під варту та 
затриманих і, відповідно, попередження ре-
цидиву злочинів (у широкому – криміноло-
гічному сенсі) прокурори використовують 
широке коло повноважень як із виявлення 
порушень закону, так і щодо їх усунення. 
Вони включають як загальні для прокурор-
ського нагляду в цілому дії (знайомитися з до-
кументами, проводити по них перевірки, да-
вати письмові вказівки тощо), так і специфічні, 
характерні тільки для даної галузі нагляду. До 
останніх відносяться права прокурора відвід-
увати в будь-який час органи та установи, що 
виконують покарання, а також місця триман-
ня затриманих і взятих під варту, перевіряти 
законність наказів, розпоряджень, інших актів 
відповідних органів і установ та в разі невідпо-
відності законодавству вимагати від посадових 
чи службових осіб їх скасування та усунення 
порушень закону, до яких вони призвели, а 
також скасовувати незаконні акти індивіду-
альної дії, негайно звільняти зазначених осіб 
своєю постановою зі штрафного та дисциплі-
нарного ізолятора, карцеру, приміщення ка-
мерного типу, одиночної камери. 
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Дієвість прокурорського нагляду у цій сфе-
рі, а отже і його значущість для запобігання 
злочинам забезпечується також тим, що від-
повідно до ч. 4 ст. 26 закону про прокуратуру 
письмові вказівки прокурора щодо додержан-
ня встановлених законодавством порядку та 
умов тримання осіб в установах виконання 
покарань, а також письмові вказівки проку-
рора, надані іншим органам, що виконують 
судові рішення у кримінальних справах та 
справах про адміністративні правопорушен-
ня, є обов’язковими і підлягають негайному 
виконанню. Тільки за згодою прокурора у 
виправних установах може вводиться режим 
особливих умов, спрямований (разом з інши-
ми цілями) на припинення групової непоко-
ри засуджених, масових заворушень та інших 
злочинів. 
Викладені особливості аналізованої галузі 

прокурорського нагляду в сукупності роблять 
його досить ефективним у плані запобіган-
ня злочинам. По суті закон надає прокурору 
можливість безпосереднього втручання в пра-
возастосовчу діяльність адміністрації відповід-
них органів і установ та вжиття заходів з не-
відкладного усунення виявлених порушень 
закону.
Велике значення для своєчасного реагу-

вання на причини й умови злочинів, на право-
порушення, які можуть перерости в злочини, 
мають також оперативність прокурорського 
втручання і безальтернативний характер вка-
зівок прокурора, що стосуються виявлення та 
усунення порушень закону. Особливо необ-
хідно відзначити, що прокурорський нагляд 
у даній сфері сприяє запобіганню злочинам 
проти правосуддя, проти інтересів державної 
служби та деяких інших, які можуть вчиняти-
ся співробітниками виправних установ, місць 
тримання затриманих і взятих під варту.
На завершення хотілось би ще раз наголо-

сити про передчасність позбавлення проку-

ратури функції загального нагляду, що спри-
чинило суттєвий негативний вплив на стан 
законності і правопорядку в державі. Сама 
природа цієї галузі нагляду така, що він має 
особливе значення саме в превентивному пла-
ні, в аспекті раннього запобігання злочинам та 
іншим правопорушенням, впливу на їх при-
чини та умови.
На підставі проведеного аналізу наголоше-

но на значному антикриміногенному потенці-
алі загального нагляду за виконанням законів, 
включаючи перевірку реалізації законів, що 
регулюють відносини в економічній, соціаль-
ній, екологічній, адміністративно-юрисдик-
ційної та інших сферах. Доведено, що з кри-
мінологічних позицій у подібних випадках 
відбувається переривання дії таких видів кри-
мінологічної детермінації, як зв’язок станів, а 
також зв’язки заподіяння й обумовлення. На 
підставі цього наголошено, що з урахуванням 
інтересів запобігання злочинам прокурор-
ський нагляд повинен здійснюватися в режи-
мі моніторингу.
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено аналізу місця і ролі про-

курорського нагляду у системі кримінoлoгічнoї 
діяльнocті органів прокуратури. Зроблено висно-
вок про передчасність позбавлення прокуратури 
функції загального нагляду, що спричинило сут-
тєвий негативний вплив на стан законності і 
правопорядку в державі.

SUMMARY 
This article analyzes the place and role of public 

prosecutor’s supervision system criminological activity 
prosecutors. It was concluded that it was premature 
deprivation of the general prosecutor’s supervisory 
functions, have a material adverse impact on the state 
of law and order in the country.
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В статье осуществлен анализ ведущих на-
правлений реформирования современной уго-
ловно-исполнительной политики Украины. 
Отстаивается мнение, что следует отказать-
ся от понимания осужденного как аморфного, 
воспринимающего информационное и другое 
ресоциализационное влияние объекта уголовно-
предупредительной деятельности. Констати-
руется тенденция демилитаризации пенитен-
циарного ведомства и постепенной передачи 
рычагов стратегического управления в Мини-
стерство юстиции Украины.
Ключові слова: кримінально-виконавча політи-

ка, засуджений, демілітаризація, напрям, рефор-
мування.
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ÓÄÊ 343.26 (477)

Реформування кримінально-виконавчої 
політики України на сучасному етапі зумов-
люється низкою різновекторних, полідже-
рельних та багаторівневих факторів, які, 
інституціоналізуючись на площині публіч-
ного адміністрування у сфері кримінально-
виконавчих відносин, набувають характеру 
індикаторів, «маяків на фарватері» руху у 
справі оптимізації пенітенціарної системи, 
її адаптації до існуючих трендів соціального 
розвитку, очікувань, традицій та інновацій у 
соціодинаміці. Їх структурування дозволяє 
сформулювати найбільш вузлові завдання, 
виконання яких має забезпечити реаліза-
цію загальної стратегії реформування, а та-
кож напрями діяльності щодо їх виконання, 
які визначають загальну систему координат 
функціонування механізму реалізації кри-
мінально-виконавчої політики. При цьому 

завдання виступають орієнтирами діяльнос-
ті щодо реформування, а напрями – це со-
ціальні траєкторії трансформаційного руху 
інституту виконання покарань, що забез-
печують досягнення бажаного результату у 
найбільш синхронізованих із дійсністю меж-
ах, формах і сферах відтворення пенітенці-
арних та суміжних з ними практик.
Проблемні питання кримінально-вико-

навчої політики України були предметом 
наукових досліджень Є.Ю. Бараша, А.О. Га-
лай, С.К. Гречанюка, О.М. Джужи, В.А. Льо-
вочкіна, В.П. Пєткова, О.Б. Пташинського, 
Г.О. Радова, О.В. Романенко, А.Х. Степаню-
ка, В.М. Трубникова, С.Я. Фаренюка та ін-
ших науковців. Метою цієї статті є виокрем-
лення та аналіз провідних напрямів рефор-
мування сучасної кримінально-виконавчої 
політики України.
Ураховуючи інституційні особливості, 

характеристики механізму кримінально-ви-
конавчої політики автор цієї статті вважає за 
можливе виділити наступні провідні напря-
ми її реформування.

1. Конвергенція кримінально-виконавчої та 
соціальної політик. Під конвергенцією (лат. 
convergentio, від convergo – зближаюся, схо-
джуся) в науці зазвичай розуміють процес 
зближення, уподібнення різних органічних 
систем чи суспільних утворень внаслідок не-
обхідності задоволення таких функціональ-
них вимог. У контексті реформування кри-
мінально-виконавчої політики конвергенція 
визначає вектор організаційно-управлін-
ських, правових і культурно-психологічних 
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змін, спрямованих на зрощення генетичних 
елементів інституту виконання покарань 
(режиму, засобів ресоціалізації, побутових 
умов відбування покарання тощо) з поза-
пенітенціарними соціальними інститутами 
– економічними, освітніми, культурними та 
ін. На практиці це означатиме зменшення 
розриву між позитивними умовами життє-
діяльності засудженого до початку відбуван-
ня покарання і під час останнього, а також 
формування нових конструктивних зв’язків 
із соціальним середовище, які не були сфор-
мовані раніше або були деформовані внаслі-
док низки причин. 
Отже, слід відмовитись від розуміння 

засудженого як аморфного, сприймаючого 
інформаційний та інший ресоціалізаційний 
вплив об’єкту кримінально-запобіжної ді-
яльності. Він є складною, відкритою, дина-
мічною системою, функціональною тран-
сінституційною ірраціональною мислячою 
одиницею. 

2. Демілітаризація кримінально-виконавчої 
системи. Цей напрямок реформування, крім 
іншого, узгоджується із Європейськими тю-
ремними (в’язничними) правилами, де за-
фіксовано, що за пенітенціарні установи по-
винні відповідати органи державної влади, 
не підпорядковані військовому відомству, 
поліції або карному розшуку. Персонал має 
демонструвати чітке усвідомлення мети пе-
нітенціарної системи. Перші кроки у цьо-
му напрямку вже зроблено. Так, 17 травня 
2001 року Кабінет Міністрів України, вико-
нуючи міжнародні зобов’язання Україні у 
сфері реформування правоохоронної систе-
ми, ухвалив рішення про спрямовування і 
координацію діяльності Державного депар-
таменту України з питань виконання пока-
рань через Міністра юстиції України. Відпо-
відно до абз. 2 п. 4 Положення про службу 
ДПтС України подає Міністрові юстиції 
України пропозиції щодо визначення про-
відних напрямів діяльності територіальних 
органів управління, кримінально-виконав-
чої інспекції, установ виконання покарань, 
слідчих ізоляторів, воєнізованих форму-
вань, навчальних закладів, закладів охоро-
ни здоров’я, підприємств установ виконан-
ня покарань та інших підприємств, установ 
та організацій, створених для забезпечення 

виконання завдань Державної криміналь-
но-виконавчої служби України [1]. Отже, 
маємо констатувати започаткування тенден-
ції демілітаризації пенітенціарного відом-
ства та поступової передачі важелів страте-
гічного управління до Мінюсту. 
Спрямованість на демілітаризацію не 

слід розуміти формалізовано й розглядати 
виключно крізь призму правових механізмів 
відносин підпорядкування суб’єктів влад-
них повноважень. Основним її показником 
має стати зміна професійної ментальності 
пенітенціаріїв, в якій переважання отри-
мають елементи партнерства й діалогу на 
противагу відчуженню, ворожнечі й бороть-
бі. У цьому сенсі доречно, на думку автора 
цієї статті, говорити і про започаткування 
наукових досліджень проблем імплемента-
ції до вітчизняної кримінально-виконавчої 
системи приватно-юридичних елементів від 
створення організаційно-правової бази для 
розвитку тендерних процедур забезпечен-
ня харчування, побутового й медичного об-
слуговування ув’язнених до запровадження 
інституту приватної тюрми. Концептуаль-
но приватні тюрми повинні налагоджувати 
свою діяльність на засадах конкуренції за 
державне замовлення на ресоціалізацію за-
суджених, пропонуючи найбільш гідні умо-
ви їх утримання, кваліфікований персонал, 
розвинені методики роботи тощо. 

3. Запровадження камерної системи в уста-
новах виконання покарань закритого типу. 
Про цей напрямок йдеться і в Концепції 
державної політики у сфері реформування 
Державної кримінально-виконавчої служ-
би України, схваленої Указом Президента 
від 08.11.2012 № 631/2012, у п. 3 якої серед 
шляхів реформування названо забезпечен-
ня переходу від тримання засуджених у 
гуртожитках казарменого типу до блочного 
(камерного) їх розміщення зі збільшенням 
норми жилої площі на одного засудженого 
шляхом технічного переоснащення і ре-
конструкції установ виконання покарань, 
будівництва нових і реконструкції існуючих 
слідчих ізоляторів та упровадження енер-
гозберігаючих технологій [3]. Цей підхід 
слід визнати в цілому виваженим і підтри-
мати, однак додати, що вказана трансфор-
мація умов утримання засуджених сприя-
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тиме підвищенню їх особистої безпеки, мі-
німізації негативного впливу кримінальної 
субкультури й інших чинників призонізації 
і, врешті-решт, формуванню умов для підви-
щення відчуття засудженими власної гіднос-
ті, людської самоцінності.
Запровадження камерної системи в уста-

новах виконання покарань закритого типу 
зустрінеться з низкою об’єктивних факто-
рів обструкції. Подолання кожного з них 
– справа самостійного доктринального до-
слідження та практичного забезпечення. 
Однак є підстави стверджувати, що одним з 
універсальних рецептів зниження інтенсив-
ності кожного з них є зниження чисельності 
тюремного населення. Цьому мають сприя-
ти і запровадження інституту пробації, і по-
дальше реформування кримінально-право-
вої, пенальної політики, інституту альтерна-
тивних позбавленню волі покарань.

4. Подальша інтеграція пенітенціарної сис-
теми з інститутами громадських зв’язків та 
контролю. При цьому предметну спрямова-
ність громадського та державного контролю 
за діяльністю пенітенціарної системи можна 
об’єднати за наступними відносно самостій-
ними групами: 

– у сфері забезпечення прав, свобод і за-
конних інтересів засуджених; 

– у сфері забезпечення громадського по-
рядку; 

– у сфері забезпечення законності в ді-
яльності пенітенціарної системи; 

– у сфері соціально-економічного забез-
печення засуджених та їх соціальної адап-
тації після звільнення з місць позбавлення 
волі; 

– у сфері культурно-духовного розвитку 
(реалізації культурно-освітніх прав і свобод) 
засуджених; 

– у сфері забезпечення гласності, відкри-
тості у діяльності пенітенціарної системи; 

– у сфері виправлення і ресоціалізації за-
суджених [5]. 
Окремо слід наголосити на доцільності 

запровадженням інституту пенітенціарного 
суду та пенітенціарного судді в межах ре-
формування системи державного контролю, 
на чому раніше вже акцентувалася увага.

5. Розвиток системи органів та установ, що 
виконують покарання, не пов’язані з позбавлен-

ням волі. Цей напрям реформування кримі-
нально-виконавчої політики відповідатиме 
тенденціям змін у кримінально-правовій 
та пенальній політиках щодо переорієнту-
вання судів на пріоритет призначення по-
карань, альтернативних позбавленню волі. 
Досягнення зазначеної мети в діяльності 
судів природно вимагає попереднього ін-
ституційного засвоєння новітніх елементів в 
організації виконання вказаних видів пока-
рань, інакше, якщо судова практика суттєво 
випереджатиме можливості пенітенціарної 
системи, матимуть місце істотні криміноген-
ні наслідки у вигляді зниження ефективнос-
ті відповідних видів покарань, недосягнен-
ня їх цілей, поширення випадків ухилень 
від їх відбування та виконання судових рі-
шень тощо. Реформування кримінально-ви-
конавчої політики саме за цим напрямом 
слід визнати одним з пріоритетних. 

6. Забезпечення засудженим трудової зайня-
тості та рівного доступу до загальної середньої, 
професійно-технічної, вищої та післядипломної 
освіти. Зазначні параметри в організації від-
бування покарання є базовими компонента-
ми ресоціалізації особистості. Не потребує 
додаткового обґрунтування теза про те, що 
основою останньої є праця та освіта. Ця кла-
сична думка пенітенціарної науки, що скла-
лася кілька століть тому, не втрачає своєї 
актуальності й аргументованості і сьогодні.

7. Удосконалення методик індивідуальної 
роботи із засудженими з метою їх ресоціаліза-
ції. Реінтеграція засуджених до соціально-
го середовища (зокрема, його нормативної 
моделі) в процесі відбування покарання пе-
редбачає подальшу науково обґрунтовану 
модернізацію комплексу заходів щодо мо-
рального, правового й естетичного навчан-
ня, трудової й фізичної терапії та санітарно-
гігієнічного благополуччя засуджених. У разі 
загальноконцептуального оновлення існую-
чих підходів за вказаними напрямами, вони 
мають закріпитися у практиці розробки та 
реалізації програм диференційованого ви-
ховного (ресоціалізаційного) впливу на за-
суджених. Останні повинні реалізуватися на 
основі принципів педагогіки співробітни-
цтва та сприяти формуванню взаємовідно-
син партнерства між персоналом і засудже-
ними для досягнення мети виправлення й 
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ресоціалізації, дотримання їх прав, реаліза-
ції свобод і законних інтересів у період від-
бування покарання.

8. Удосконалення системи медичного обслу-
говування та психологічного супроводу. 
Щодо першого автор цієї статті вважає, 

що найефективнішим з точки зору реаліза-
ції конвергенції було б запровадження по-
завідомчої системи надання медичних по-
слуг. Наразі медичні служби ДПтС України 
поставлено певною мірою в адміністратив-
ну залежність, що знижує якість охорони 
здоров’я засуджених як через брак відомчо-
го фінансування, так і через обумовлені су-
бординацією службові зловживання. 
Психологічний супровід полягає у про-

фесійній діяльності психологів з надання 
засудженим психологічної допомоги у по-
передженні психотравмуючого впливу по-
збавлення волі на особистість, розробки 
і реалізації спільно з персоналом установ 
виконання покарань індивідуальних і гру-
пових програм психокорекційного і педа-
гогічного впливу на засуджених. В основу 
виховного процесу покладено індивідуальні 
програми соціально-психологічної роботи, 
що складаються на кожного засудженого. 
Стимулювання правослухняної поведінки 
засуджених здійснюється за допомогою про-
грам диференційованого виховного впливу 
з урахуванням їхньої поведінки, психічного 
стану і ступеня соціальної занедбаності [6]. 
Таким чином, фундаментальний пере-

гляд психологічних основ ресоціалізації за-
суджених є невід’ємним напрямом рефор-
мування кримінально-виконавчої політики.

9. Удосконалення правової бази та організа-
ційно-управлінської основи забезпечення безпеки 
засуджених під час відбування покарань. Цей 
напрям є основою успішної адаптації за-
суджених до специфічних умов відбування 
покарання й закладає потенції до зміни сві-
тоглядних установок і сприйняття позитив-
ного досвіду ресоціалізації внаслідок зняття 
(послаблення) психологічної напруженості 
через необхідність утримання оборонної по-
зиції, постійного перебування у стані страху 
за фізичну, психічну й статеву недоторка-
ність. На доктринальному рівні досліджен-
ня проблем забезпечення безпеки засудже-
них, на думку автора цієї статті, має відбува-

тися за наступними векторами: а) зниження 
агресивного потенціалу засуджених через 
усунення (мінімізацію) чинників тривож-
ності, ворожості, репресивності, суїцидаль-
ності; б) віктимологічна профілактика на-
сильницьких злочинів у місцях позбавлення 
волі; в) обмеження насильницьких форм со-
ціальних взаємодій, обумовлених традицій-
ними елементами кримінальної субкультури 
(зокрема, стигматизації та насильницького 
насаджування й підтримання певного суб-
культурного статусу, інститут «прописки», 
системи стягнень за порушення звичаїв і 
традицій кримінального середовища тощо); 
г) запобігання насильницьким злочинам, що 
вчиняються персоналом установ виконання 
покарань. Кожен із цих напрямів потребує 
окремих розробок на монографічному рівні 
та впровадження результатів до складових 
механізму кримінально-превентивної діяль-
ності; відповідну складову слід розглядати в 
контексті реформування кримінально-вико-
навчої політики. 

10. Реформування кадрової політики органів 
та установ виконання покарань, що перед-
бачає: а) модернізацію системи підготовки 
кадрів для органів та установ виконання по-
карань; б) якісну трансформацію системи со-
ціального захисту персоналу органів та уста-
нов виконання покарань.
Звісно, не можна оминути увагою про-

блему соціального захисту та матеріального 
стимулювання персоналу ДПтС України. 
Слушним у цьому контексті видається заува-
ження Ю. В. Ільченка, який, говорячи про 
естонський шлях реформування, вказує: 
«Починаючи реформування тюремної служ-
би, держава повинна знати та розуміти її 
специфіку. Ми заявили представникам свого 
парламенту, що якщо через рік не буде гід-
ної оплати праці наших співробітників, то 
гроші, яких не вистачає, їм дадуть ув’язнені. 
Тобто працівники будуть покупатися, буде 
зрада» [8]. Це також слід чітко усвідомити і 
не сподіватися, що реформування може ко-
штувати дешево. Це – справа коштовна, од-
нак дивіденди, які суспільство отримає від 
цього, є незрівнянно більш значимими.

11. Нарощування обсягів фінансування ре-
форми кримінально-виконавчої політики до 
меж, необхідних для виконання поставлених за-
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вдань. Це базовий та наскрізний напрям ре-
формування, який фундує всі попередні та 
є логічною основою їх втілення у життя; це 
кровотворна система кримінально-виконав-
чої політики, яка наразі потребує кількара-
зового збільшення розмірів вливань з тим, 
щоб відчути тонус модернізації та відтвори-
ти життєдайний імпульс якісним перетво-
ренням, що пропонуються.
З метою ефективної реалізації Концепції 

державної політики у сфері реформування 
Державної кримінально-виконавчої служ-
би України Державною пенітенціарною 
службою України спільно з Міністерством 
юстиції України розроблено Державну ці-
льову програму реформування Державної 
кримінально-виконавчої служби на 2013–
2017 роки, затверджену Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. 
№ 345 [9]. Передбачено, що фінансування 
Програми здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету, а також інших не за-
боронених законом джерел. Обсяг фінансу-
вання Програми має уточнюватися щороку 
під час складання проекту Державного бю-
джету України та місцевих бюджетів на від-
повідний рік. Загалом на виконання Про-
грами планується залучити протягом 2013–
2017 років близько 6 млрд. гривень (з них 
3,9 млрд. грн. – кошти державного бюджету, 
решта – кошти інвесторів). 

12. Подолання політичних перешкод на 
шляху до модернізації пенітенціарної систе-
ми – останній у переліку, однак не остан-
ній за значенням напрям реформування 
кримінально-виконавчої політики. На пре-
великий жаль, доводиться констатувати ко-
мерціалізацію значної частини політичної 
системи, найбільш впливові гравці якої, 
представлені у вищих, центральних орга-
нах державної влади, привносять в їх діяль-
ність відповідний відтінок прагматичного 
економізму. Поєднуючись з тенденціями 
криміналізму, він створює суттєву пере-
шкоду для втілення у життя всієї концепції 
пенітенціарної реформи навіть у тому ви-
гляді, в якому її затверджено Указом Пре-
зидента від 08.11.2012 року № 631/2012. Ав-
тор цієї статті вважає за доцільне поруши-
ти питання про необхідність поєднання на 
комплексній основі наукового розроблення 

теоретичних і прикладних проблем кримі-
нально-виконавчої політики та політичної 
кримінології як напряму доктринальних до-
сліджень і безпосередньої антикримінальної 
практики. Здійснення наукових розвідок у 
цьому напрямі і реалізація напрацювань у 
політичні сфері забезпечать планомірне по-
долання існуючих блоків та сприятимуть 
активізації інституційного механізму рефор-
мування кримінально-виконавчої політики.
Усі зазначені вище напрямки реформу-

вання перебувають у функціональній єднос-
ті та взаємозалежності. Однак, як і будь-яка 
онтологічна чи гносеологічна, мислима ці-
лісність, кримінально-виконавча політика, 
проявляючи риси перманентного процесу, 
підлягає відповідному структуруванню не 
лише у статичному вимірі, а і в динаміці сус-
пільних перетворень.
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В статье рассмотрены основные современ-
ные подходы к определению понятия способа 
совершения преступления в теории уголовного 
права. Высказано собственную позицию отно-
сительно понимания способа совершения пре-
ступления в двух значениях: как способа пре-
ступного посягательства и способа совершения 
конкретного преступления. Констатировано, 
что в УК Украины использовано 5 типичных 
способов совершения конкретного преступле-
ния, которые находят различное формулиро-
вание в зависимости от конструкции диспози-
ции соответствующей статьи.

Ключові слова: спосіб вчинення злочину, спосіб 
вчинення конкретного злочину, спосіб злочинного по-
сягання, типові способи вчинення злочину, ознаки 
поняття, КК України.
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ñïðàâ

Постановка проблеми
Всебічне та повне дослідження способу 

вчинення злочину неможливе без встанов-
лення його змісту. Загальновизнаним у те-
орії кримінального права є підхід до розу-
міння способу вчинення злочину як факуль-
тативної ознаки складу злочину. Проте кри-
мінально-процесуальне право визнає спосіб 
вчинення однією з обставин, які підлягають 
доказуванню у кожному кримінальному 
провадженні. Видається, що за таких умов у 
матеріальному кримінальному праві недоо-
цінене значення способу вчинення злочину.

Стан дослідження
Питанню визначення змісту поняття 

способу вчинення злочину були присвячені 

роботи радянських учених Я.М. Брайніна, 
Л.Л. Круглікова, В.М. Кудрявцева, М.І. Па-
нова, Н.П. Пономарьової. Серед сучасних 
науковців дану проблему досліджували 
Г.М. Анісімов, В.К. Грищук, О.М. Ігнатов, 
В.О. Навроцький, С.В. Лаврухін, С.С. Туч-
ков тощо. Проте, у працях вказаних авторів 
спосіб вчинення злочину розглядається, не-
зважаючи на відмінності у формулюваннях, 
досить обмежено, що на наше переконання, 
є помилковим. Тому в даній статті ставимо 
за мету навести власне розуміння змісту по-
няття способу вчинення злочину, що най-
більш чітко відображає його кримінально-
правове значення.

Виклад основних положень
Для з’ясування змісту поняття «спосіб 

вчинення злочину» слід насамперед зверну-
тися до етимології поняття «спосіб». Етимо-
логічний словник української мови висуває 
гіпотезу про запозичення лексеми «спосіб» у 
східнослов’янські мови через польську мову 
(zposob) [1, с. 381].
Визначаючи семантику способу, звер-

немося до великого тлумачного словника 
української мови, де знаходимо таке визна-
чення даного поняття – «певна дія, прийом 
або система прийомів, яка дає можливість 
зробити, здійснити що-небудь, досягти чо-
гось»[2, с. 1375]. Відповідно для криміналь-
ного права спосіб вчинення злочину можна 
визначити як певну дію, прийом або систе-
му прийомів, які дають можливість вчинити 
злочин.
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Автори юридичної енциклопедії пропо-
нують розуміти спосіб вчинення злочину 
як «сукупність (систему) прийомів, методів, 
послідовність дій чи використання засобів, 
а також знарядь, за допомогою яких досяга-
ється злочинна мета»[3, с. 602].
У словнику-довіднику з кримінального 

права спосіб вчинення злочину визначений 
як «певний метод, порядок і послідовність 
рухів, прийомів, що застосовуються особою 
для вчинення злочину»[4, с. 82].
Зважаючи на вищевикладене, доцільно 

навести роз’яснення термінів «дія», «при-
йом» та «метод».
Прийом означає «певний захід для здій-

снення чого-небудь, метод дослідження, ви-
вчення чого-небудь»[2, с. 1117]. Вважаємо, 
що прийом цілком справедливо включати до 
змісту способу вчинення злочину, оскільки 
він є категорією нижчого порядку порівня-
но із способом вчинення злочину. Оскільки 
при вчиненні злочину часто застосовуються 
декілька прийомів, то при визначенні спо-
собу вчинення злочину можливо говорити і 
про їх систему.
Дія за роз’ясненням, наданим у тлумач-

ному словнику, – «це робота, діяльність, 
здійснення чого-небудь, вплив на кого-, 
що-небудь»[2, с. 306]. Суспільно небезпечна 
дія у більшості випадків виступає складною 
формою поведінки людини, тому нерідко 
спосіб її вчинення може проявлятися у ви-
гляді окремих більш простих дій.
Під методом (грец. μέθοδος – шлях дослі-

дження, пізнання) у філософії розуміють сві-
домо фіксовані порядок і послідовність дій 
у будь-якій галузі людської діяльності, су-
купність (система) певних правил і засобів, 
які при цьому використовуються [5, с. 98]. У 
великому тлумачному словнику української 
мови метод визначений як «спосіб пізнання 
явищ природи та суспільного життя, при-
йом або система прийомів, що застосовують-
ся в якій-небудь галузі діяльності» [2, с. 209]. 
Як видно з поданих формулювань, метод 
виступає синонімічною, рівнозначною кате-
горією по відношенню до способу, тому ви-
користовувати перший при роз’ясненні зна-
чення способу вчинення злочину, на наш 
погляд, недоречно, оскільки це призведе до 
тавтологічного визначення.

З’ясувавши етимологію та семантику по-
няття «спосіб», пропонуємо дослідити пози-
ції науковців щодо змісту способу вчинення 
злочину, які характеризуються суттєвими 
відмінностями.
Відповідно до першого підходу спосіб 

визначений як форма прояву суспільно не-
безпечного діяння або послідовність при-
йомів і методів, які застосовує винний для 
вчинення умисного злочину [6, с. 209].
У кримінально-правовій літературі в ці-

лому підтримують формулювання способу 
вчинення злочину як форми прояву суспіль-
но небезпечного діяння[7, с. 153; 8, с. 237], 
проте щодо віднесення способу вчинення 
злочину лише до умисної форми злочин-
ного посягання позиції науковців неодноз-
начні[9, с. 24; 10, с. 71; 11, с. 79]. Ми під-
тримуємо тих із них, які вбачають наявність 
способу як в умисних, так і в необережних 
злочинах.
Автори, які розглядають спосіб вчинен-

ня злочину з інших позицій, характеризу-
ють його як сукупність методів, прийомів, 
певної послідовності рухів, що застосову-
ються суб’єктом для вчинення злочину[12, 
с. 247; 13, с. 123]. На переконання Р.В. Ве-
реші, суб’єкт може не лише застосовувати, 
а й використовувати певні прийоми, рухи 
та методи при вчиненні злочину. Тому вка-
заний науковець визначає спосіб вчинення 
злочину як застосування або використання 
злочинцем певних прийомів, методів, послі-
довних рухів під час вчинення злочину[14, 
с. 106].
У даних визначеннях цілком справедли-

во відсутня вказівка на форму вини, з якою 
вчиняється злочин. Проте в цілому такі фор-
мулювання не відображають усіх ознак спо-
собу вчинення злочину та дещо звужують 
його розуміння. Крім того, вказані автори 
невиправдано користуються при визначен-
ні вищенаведеного поняття синонімічною 
до способу категорією «метод».
Універсальну дефініцію способу вчинен-

ня злочину як для криміналістики, так і для 
кримінального права пропонує надати С.В. 
Лаврухін, який наступним чином формулює 
дане поняття – «це певний варіант вольової 
активної або пасивної поведінки людини, 
пов’язаний з настанням суспільно небез-



130Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2016

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

печних наслідків злочину і утворенням його 
слідів»[15, с. 29]. Таке розуміння способу 
вчинення злочину не може бути застосо-
ване до всіх злочинів, оскільки, по-перше, 
злочинні наслідки за загальним правилом 
враховуються лише у злочинах із матері-
альним складом, а по-друге, відображення у 
визначенні лише одного криміналістичного 
аспекту (утворення слідів) робить його недо-
сконалим для останньої науки.
На наше переконання, кримінально-

правове розуміння способу вчинення злочи-
ну повинно бути базовим, але не універсаль-
ним для інших наук кримінального циклу, 
що не виключає його розширення у рамках 
предмету дослідження окремої науки. 
Як випливає з вищевикладеного, нау-

ковці розуміють спосіб по-різному: як форму 
зовнішнього прояву злочинного діяння, що 
характерна лише для умисних злочинів; як 
сукупність методів, прийомів, певної послі-
довності рухів, що застосовуються (викорис-
товуються) суб’єктом для вчинення злочину 
або ж намагаються надати універсальне ви-
значення відразу для кількох наук кримі-
нального циклу.
Розглянувши вказані позиції, запропо-

нуємо власне розуміння змісту поняття спо-
собу вчинення злочину.
Загальновизнаним є поділ норм Особли-

вої частини КК України на розділи відпо-
відно до родового об’єкту, тобто групи од-
норідних суспільних відносини, які охоро-
няються сукупністю кримінально-правових 
норм у певному розділі. Крім того, у теорії 
кримінального права традиційно вважають, 
що обов’язковою ознакою складу злочину є 
суспільно небезпечне діяння, передбачене 
в окремій статті (частині статті) Особливої 
частини КК України. Проте, якщо деталь-
ніше проаналізувати положення Особливої 
частини КК України, то очевидним є те, що 
у них закріплене не суспільно небезпечне 
діяння, а його вид чи послідовність певних 
суспільно небезпечних діянь. В свою чергу 
останні поряд з видом або послідовністю ді-
янь, які передбачені у інших статтях дано-
го розділу, виступають формами посягання 
(суспільно небезпечного діяння) на суспіль-
ні відносини, що охороняється даним розді-
лом Особливої частини КК України. Тобто у 

різних нормах окремого розділу Особливої 
частини КК України передбачена відпові-
дальність за різні форми посягання на один 
і той самий родовий об’єкт. Виникає зако-
номірне запитання: за яким критерієм зако-
нодавець виділяє вказані форми посягання? 
Доходимо до висновку про те, що у пере-
важній більшості випадків таким критерієм 
є спосіб посягання на певний вид суспіль-
них відносин, які охороняються криміналь-
ним законом.
Тобто перше значення способу за кри-

мінальним правом України полягає у ди-
ференціації кримінальної відповідальності. 
Причому у вищенаведених випадках ми го-
воримо про первинну диференціацію кри-
мінальної відповідальності, засобом якої є 
спосіб злочинного посягання. 
Під способом злочинного посягання як 

засобом первинної диференціації кримі-
нальної відповідальності пропонуємо розу-
міти визначений у конкретній кримінально-
правовій нормі опис (характеристику) виду 
(видів) суспільно небезпечного діяння (його 
зовнішнього прояву, характеру, тривалості, 
послідовності дій тощо), що утворює одну з 
альтернативних форм суспільно небезпеч-
ного посягання на певний вид охоронюва-
них кримінальним законом суспільних від-
носин. Ми пропонуємо вказане визначення 
із урахуванням ознак, які, на нашу думку, є 
необхідними та істотними при визначенні 
даного поняття:

1. Це конкретний вид суспільно небез-
печного діяння.

2. Одна із форм посягання на єдиний 
родовий об’єкт або на його частину.

3. Надає посяганню суспільної небез-
печності.

4. Виступає критерієм створення окре-
мої кримінально-правової норми.
Розглянемо детальніше вказані ознаки.
Спосіб злочинного посягання завжди ха-

рактеризується певним видом, характером, 
тривалістю діяння або послідовністю діянь. 
Деякі норми містять вказівку лише на вид 
або характер діяння. Наприклад, погроза 
вбивством (ч. 1 ст. 129 КК України), зара-
ження іншої особи венеричною хворобою 
(ч. 1 ст. 133 КК України). Інші статті Осо-
бливої частини КК України свідчить про 
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тривалість діяння. Так, злісне ухилення від 
сплати встановлених рішенням суду коштів 
на утримання дітей або непрацездатних 
батьків свідчить про відповідну тривалість 
вказаних діянь (ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 165 КК 
України). У третій групі положень Особли-
вої частини КК України зазначена певна по-
слідовність діянь: незаконне позбавлення 
волі або викрадення (ч. 1 ст. 146 КК Укра-
їни), вербування, озброєння, навчання осо-
би з метою вчинення терористичного акту 
(ч. 1 ст. 258-4 КК України) тощо. 
Наступна ознака способу злочинного по-

сягання полягає у тому, що конкретний вид 
діяння (діянь) утворює окрему форму пося-
гання на єдиний родовий об’єкт. Зокрема, 
для реалізації посягання на відносини влас-
ності у кожній статті (частині статті) Розділу 
VI Особливої частини КК України перед-
бачені окремі вид та (або) послідовність ді-
янь, що переважно не тотожні виду та (або) 
послідовності діянь, передбачених іншими 
розділами вітчизняного кримінального за-
кону.
Третьою ознакою, яка характеризує 

спосіб злочинного посягання, є те, що кон-
кретні вид та (або) послідовність діянь на-
дають посяганню суспільної небезпечнос-
ті. Загальновідомо, що не всі посягання на 
суспільні відносини, які охороняються КК 
України є кримінально караними, так як 
не містять в собі суспільної небезпеки. Саме 
спосіб посягання, який вказаний у кожній 
кримінально-правовій нормі (іноді разом 
з іншими ознаками), надає йому суспільної 
небезпечності.
Останньою ознакою способу злочинного 

посягання є те, що конкретні вид та (або) 
послідовність діянь виступають критерієм 
утворення окремої кримінально-правової 
норми. Так, у межах кожного розділу Осо-
бливої частини КК України наявне одне 
або кілька посягань на родовий об’єкт (його 
частину), які залежно від способу законода-
вець об’єднує у різні статті, передбачивши й 
відмінну кримінальну відповідальність. На-
приклад, посягання на основи національ-
ної безпеки шляхом вчинення дій з метою 
насильницької зміни чи повалення консти-
туційного ладу або захоплення державної 
влади, зміни меж території або державного 

кордону України та змова про вчинення дій 
закріплені в ст. 109 КК України. Водночас 
фінансування таких дій як відмінний спосіб 
злочинного посягання на основи національ-
ної безпеки передбачене у іншій криміналь-
но-правовій нормі.
Визначивши поняття способу посягання 

як критерію первинної диференціації кри-
мінальної відповідальності, тобто одного з 
критеріїв, за яким створюються криміналь-
но-правові норми, слід констатувати, що 
цим не повинно обмежуватися розуміння 
способу вчинення злочину. Аналізуючи по-
ложення Особливої частини КК України, 
спостерігаємо, що окремі статті (частини ста-
тей), крім виду та (або) послідовності діянь 
містять додаткові вказівки на певний при-
йом (їх систему) або застосування знарядь 
і т.п., тобто на спосіб вчинення конкретно-
го злочину. Якщо такі вказівки містяться у 
нормі, що передбачає основний склад зло-
чину, то виділяти окремо спосіб вчинення 
конкретного злочину немає потреби, оскіль-
ки він буде охоплюватися більш широким 
поняттям – «спосіб посягання». У інших ви-
падках, коли для основного складу злочину 
обов’язково передбачені лише вид та (або) 
послідовність діянь, однак застосування осо-
бливої послідовності вказаних діянь, певних 
знарядь, засобів і т.п. визначені як кваліфі-
куюча або особливо кваліфікуюча ознаки 
складу злочину, тобто посилюють кримі-
нальну відповідальність, варто говорити 
про спосіб вчинення конкретного злочину. 
Останній в свою чергу буде виступати засо-
бом вторинної диференціації кримінальної 
відповідальності. 
У результаті аналізу статей Особливої 

частини КК України, ми встановили, що за-
конодавець передбачив у них по суті п’ять 
типових способів вчинення злочину – на-
сильство, обман, погроза, загальнонебез-
печний та зловживання, які отримали різне 
формулювання у нормах кримінального за-
кону, зважаючи на особливості конкретного 
складу злочину.
З урахуванням викладеного, визначи-

мо спосіб вчинення конкретного злочину 
як передбачені частиною статті Особливої 
частини КК України прийом, система при-
йомів, застосування (використання) засобів, 
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знарядь, власного становища, стану або за-
лежності потерпілого для вчинення злочи-
ну, що значно підвищує ступінь суспільної 
небезпеки останнього порівняно із осно-
вним складом.
Істотними та необхідними ознаками да-

ного поняття є :.
1. Це прийом, система прийомів, засто-

сування знарядь, власного становища, стану 
або залежності потерпілого.

2. Закріплення у частині статті Особли-
вої частини КК України.

3. Підвищення ступеню суспільної не-
безпеки злочину порівняно із основним 
складом.
Якщо для способу посягання як засобу 

диференціації першого рівня характерне 
формулювання диспозицій статей або час-
тин статей Особливої частини КК України у 
вигляді певного порядку діянь, то на друго-
му рівні законодавець вказує на:

· певний прийом (обман, підроблен-
ня, примушування тощо) або систему при-
йомів (погроза насильства та його застосу-
вання); 

· використання засобів (використання 
ЗМІ, спеціальних засобів, призначених для 
негласного зняття інформації) або застосу-
ванні знарядь (застосування зброї);

· використання службового станови-
ща;

· використання стану (безпорадного, 
уразливого) або залежності (матеріальної, 
службової чи іншої) потерпілого.
Причому вказані прийом, система при-

йомів, застосування знарядь, власного ста-
новища, стану або залежності потерпілого 
закріплені в окремій частині статті Особли-
вої частини КК України як кваліфікуюча 
(особливо кваліфікуюча) ознака складу зло-
чину.
У зв’язку з цим, порівняно із основними 

складами злочинів, які диференційовані за 
допомогою способу посягання на першому 
рівні, способи вчинення злочину лише тоді 
включені у відповідну норму, коли несуть 
посилену суспільну небезпеку. Це відобра-
жається насамперед у різних розмірах санк-
цій за основний та кваліфікований (особли-
во кваліфікований) склади злочинів.

Висновки
При визначенні способу вчинення зло-

чину ми розмежовуємо два поняття: спосіб 
злочинного посягання та спосіб вчинення 
конкретного злочину. 
Спосіб злочинного посягання на певний 

вид суспільних відносин диференціює кри-
мінальну відповідальність на першому рівні, 
в свою чергу спосіб вчинення конкретного 
злочину диференціює кримінальну відпові-
дальність на другому рівні. Ознаками спо-
собу злочинного посягання: певний вид, ха-
рактер, тривалість діяння або послідовністю 
діянь; одна з форм посягання на єдиний 
родовий об’єкт або на його частину; надає 
посяганню суспільної небезпечності; є кри-
терієм створення окремої кримінально-пра-
вової норми.
Ознаками способу вчинення конкрет-

ного злочину виступають: прийом, система 
прийомів, застосування знарядь, власного 
становища, стану або залежності потерпіло-
го; закріплення у частині статті Особливої 
частини КК України; підвищення ступеню 
суспільної небезпеки злочину порівняно із 
основним складом. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто основні сучасні підходи 

до визначення поняття способу вчинення зло-
чину в теорії кримінального права. Висловлено 
власну позицію щодо розуміння способу вчинення 
злочину у двох значеннях: як способу злочинно-
го посягання та способу вчинення конкретного 
злочину. Констатовано, що у КК України вико-
ристано 5 типових способів вчинення конкрет-
ного злочину, які знаходять різне формулюван-
ня залежно від конструкції диспозиції відповід-
ної статті.

SUMMARY 
The article considers the basic modern approaches 

to the defi nition of the concept of modus operandi in 
the theory of criminal law. Expressed own position in 
relation to the understanding of modus operandi in 
two senses: as a means of criminal assault and as a 
modus operandi of a specifi c crime. It was noted that in 
the Criminal code of Ukraine used a 5 typical modus 
operandi of a specifi c crime, which fi nd different 
wording depending on the design of an appropriate 
dispositions of the article.
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Теоретические положения уголовного про-
цесса рассматривают пределы доказывания 
в ходе судебного разбирательства уголовного 
производства в отношении обвиняемого в со-
ответствии с обвинительным актом. Дается 
анализ теоретических и практических про-
блем установления границ доказывания судом. 
Определены следственные и судебные ошибки, 
которые возникают во время судебного рассмо-
трения уголовного производства. Предлагают-
ся положения совершенствования действующе-
го законодательства, а также изменения.
Ключові слова: доказування, слідчий, прокурор, 

суддя, сторони кримінального процесу, підозрюва-
ний, обвинувачений, обвинувальний акт, вирок.
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ÓÄÊ 343.12

Актуальність теми полягає у визначені 
меж доказування під час судового розгляду 
кримінального провадження відносно об-
винуваченого відповідно до обвинувально-
го акта таким чином, щоб невиновний не 
був притягнутий до кримінальної відпові-
дальності, а виновний  був покараний згід-
но з чинним кримінальним та процесуаль-
ним законодавством.

Мета статті полягає у визначені теоре-
тичних та практичних проблем  встанов-
лення меж доказування під час судового 
розгляду, які включають до себе, зокрема: 
зміна обвинувачення під час судового роз-
гляду прокурором; визначення додатково-
го обвинувачення стороною обвинувачен-
ня; відмова від підтримання державного 
обвинувачення прокурором; неповнота 

судового розгляду; невідповідність висно-
вків суду, викладених у судовому рішен-
ні, фактичним обставинам кримінального 
провадження; істотне порушення вимог 
кримінального процесуального закону; не-
правильне застосування закону України 
про кримінальну відповідальність; невідпо-
відність призначеного покарання тяжкості 
кримінального правопорушення та особі 
обвинуваченого.
Процесуальна діяльність суду у кримі-

нальному процесі була предметом розгля-
ду вчених, які надали основні положення 
щодо оцінки доказів у кримінальному про-
вадженні. 
С.А. Альперт, М.І.Бажанов, Л.О. Бо-

гословська, В.Д. Бринцев, Е.Г. Верете-
хін, Ю.М. Грошевой,  В.Т. Маляренко, 
Т.Г. Морщакова,  І.Є. Марочкін, Л.М. Мо-
сквич, В.П. Півненко, І.І. Потеружа, І. Ро-
гатюк, В. Стефанюк, Б. Стичинський та ін. 
відокремлювали найбільш суттєві ознаки 
функцій суду [1, с.94; 2, с. 33; 3, с. 206;  6; 8; 
9; 16, с. 15; 15; 17; 18; 19, с. 19; 20, с. 17; 21, 
с. 44; 22, с. 15; 23, с. 3].

Виклад матеріалу
Межи судового розгляду повинні бути 

встановлені на підставі оцінки доказів, які  
встановлені під час  судового провадження. 
Перша група елементів судового розгляду 
включає зміну обвинувачення під час су-
дового розгляду прокурором, визначення 
додаткового обвинувачення стороною об-
винувачення. Друга – відмова від підтри-
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мання державного обвинувачення проку-
рором.
Суддя отримує обвинувальний акт у 

якому слідчий, прокурор викладають обви-
нувачення як ствердження про вчинення 
обвинуваченим (підсудним) кримінального 
правопорушення.  Суд повинен провести 
дослідження всіх обставин кримінального 
правопорушення. Судовий розгляд прово-
диться тільки щодо обвинуваченого і лише 
за пред’явленим йому обвинуваченням.
Обвинувачення, яке формулює слідчий, 

затверджує прокурор знаходить свій вираз 
у обвинувальному акті. Всі положення об-
винувачення повинні бути підтверджені 
сукупністю доказів, які знаходяться у кри-
мінальному провадженні.   
Норми чинного КПК України встанов-

люють предмет доказування, його межи, 
які є однакові для досудового та судового 
провадження.  Слідчий на стадії досудо-
вого провадження  встановлює та форму-
лює обвинувачення. Він збирає, досліджує 
фактичні дані, закріплює їх процесуально.  
Тобто досудове провадження має за мету 
збирання та процесуальне закріплення  
доказів.  Під час судового розгляду кримі-
нального провадження суддя, сторони про-
цесу, суд  повинні оцінити докази с точки 
зору  належності, допустимості, достатності 
або недопустимості. Суддя під час судового 
розгляду повинен бути переконаним щодо 
доведеності обвинувачення.  Переконання 
в доведеності обставин кримінального пра-
вопорушення має значення для правиль-
ного вирішення справи, ухвалення проце-
суального рішення, яке повинно бути по-
кладено в основу вироку. 
Суддя повинен провести у повному об-

сягу  судовий розгляд, перевірити докази, 
які встановлені слідчим під час досудового 
провадження.
Е.Г. Веретехін вказував, що судова 

практика, яка є джерелом права  та впли-
ває на практику досудового  розслідування, 
в тому числі пред’явлення обвинувачення  
[8, с.54].
Як свідчить практика під час  судового 

розгляду кримінальних справ, судом вияв-
ляються  процесуальні помилки та в окре-
мих випадках порушення чинного законо-

давства, що мають значення для  зміни об-
винувачення в суді. 
Процесуальні форми  судових помилок 

можна визначити у наступному.
Перша форма – порушення законності 

на стадії досудового розслідування під час  
формулювання обвинувачення.  Істотними 
порушеннями вимог кримінального про-
цесуального закону є такі порушення, які 
перешкодили чи могли перешкодити суду 
ухвалити законне та обґрунтоване судове 
рішення, зокрема: за наявності підстав для 
закриття кримінального провадження його 
не було закрито; досудове провадження 
здійснено за відсутності обвинуваченого, 
коли його участь не є обов’язковою; досу-
дове провадження здійснено за відсутності 
потерпілого, належним чином не повідо-
мленого про дату, час і місце його явки. В 
даному разі суддя повинен на стадії судово-
го розгляду застосувати  процесуальні санк-
ції, а саме визнає недійсними проведення 
процесуальних, слідчих розшукових, не-
гласних слідчих (розшукових) дій, вчине-
них з порушенням встановленої процедури 
проведення процесуальних дій. Визнати 
недопустимими докази, що підтверджують 
або спростовують обвинувачення. Анулю-
вати результати відповідних стадій, зокре-
ма  закриття кримінального провадження 
у зв’язку з допущеними порушеннями чин-
ного законодавства. Друга форма  включає 
порушення процесуальних норм під час  
проведення слідчих розшукових дій. КПК 
України закріплює свободу оцінки доказів 
прокурором, слідчим за своїм внутрішнім 
переконанням, що ґрунтується на сукуп-
ності фактичних даних, відомостей про 
факти та  доказів, керуючись при цьому за-
коном. Однак, слідчий за обмеженим жит-
тєвим досвідом, недостатніх  юридичних 
знань, при отриманні  лживих фактів та 
інших обставин застосовує кримінальний 
закон якій не підлягає застосуванню, або 
не вірно застосовує  закону, який підлягає 
застосуванню; або неправильно  визначає 
тлумачення закону, який суперечить його 
точному змісту. Третя форма включає до 
себе  порушення процесуальних гарантій. 
Чинний КПК України встановлює засади 
змагальності у кримінальному процесі та-
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ким чином, що сторони мають рівні проце-
суальні права. Однак, розкриття даної за-
сади можливо тільки під час судового роз-
гляду.  На стадії досудового провадження 
слідчий, прокурор в окремих випадках по-
рушують процесуальні гарантії учасників 
процесу, що приводить до скасування про-
цесуальних рішень з боку суду.
Г.Ф. Горський, Л.Д. Кокарев, В.П. Ко-

тов та ін. вказували, що невід’ємними еле-
ментами змагальності визнаються: розпо-
діл  процесуальної діяльності сторони об-
винувачення та захисту, відділення їх від 
суду; визначення процесуального статусу 
державного обвинувача та обвинуваченого 
як сторони у кримінальному процесі; про-
цесуальне рівність  сторін [10, с. 11]. 
Процесуальне трактування обвинува-

чення  на стадії досудового та  судового 
провадження по суті не відрізняється від 
поняття доказування, що здійснюється в 
процесуальному порядку слідчим, про-
курором та судом по збиранню, перевірці 
та оцінці доказів з метою встановлення 
обставин кримінального правопорушен-
ня та вини обвинуваченого. Відмінність 
досудового та судового провадження тре-
ба шукати в характері кримінальних про-
цесуальних функцій, які пов’язані з обви-
нуваченням. Роль поняття кримінальних 
процесуальних функцій полягає в тому, що 
воно дозволяє визначити правовий статус 
учасника процесуальної діяльності, вста-
новити коло прав, необхідних для спеці-
ального призначення його в процесі. На 
стадії досудового розслідування слідчий 
здійснює процесуальну діяльність, спрямо-
вану на встановлення факту вчинення кри-
мінального правопорушення, його причин 
та вини обвинуваченого [78; 79].
Аналіз чинного КПК України свідчить 

про деякі порушення  процесуальних га-
рантій.  Ст. ст. 277 – 278 КПК України 
вказує про  процедуру пред’явлення по-
відомлення про підозру підозрюваному у 
вчинені кримінального правопорушення. 
Однак чинне законодавство не чітко ви-
значає момент пред’явлення повідомлен-
ня про підозру, зокрема сутність повідо-
млення повинно бути роз’яснена слідчим в 
усній формі.  В процесі роз’яснення, слід-

чий повинен певною мірою розкривається 
зміст формулювання обвинувачення. Усна 
форма роз’яснення не завжди має необ-
хідну чіткість і лаконічність, в результаті 
чого підозрюваний не повністю усвідомлює 
зміст формулювання підозри як юридично-
го висновку. 
Пропонуємо внести доповнення до 

ст. 277 КПК України, з метою правиль-
ної організації захисту підозрюваного на 
стадії досудового провадження в момент 
пред’явлення йому повідомлення про під-
озру необхідно щоб він був ознайомлений 
не тільки з фактичною стороною інкримі-
нованого йому кримінального правопору-
шення, а й з точним формулюванням вчи-
неного, щоб  у нього не склалося не точне  
визначення  юридичних ознак і межах по-
відомлення про підозру. 
Іншій аспект проблеми включає фор-

мулювання обвинувачення, що вказано 
у обвинувальному акті,  яке визначає об-
сяг та межі судового розгляду. Обвинува-
чення надає суду положення перевірки 
та  дослідження обставин кримінального 
правопорушення, що має  конкретний, ці-
леспрямований вид. Сторона захисту по-
винна встановити  обсяг і межі захисту, 
належним чином підготуватися до виступу 
в суді.  Формулювання обвинувачення  не 
повинно бути механічним повторення фак-
тичних  обставин справи, а суддя повинен 
надати правову оцінку та юридичний ви-
сновок. Формулювання обвинувачення по-
винна бути невід’ємним елементом не тіль-
ки резолютивної частини обвинувального 
акту, а також судового вироку. 
Пропонуємо  встановити у КПК Украї-

ни положення, що формулювання обвину-
вачення,  у разі підтвердження під час су-
дового розгляду повинна бути відображена  
у вироку суду. 
Аналіз недоліків ряду обвинувальних 

актів свідчить про порушення процедури 
процесу та відсутність єдиного визначен-
ня  слідчим до його складання, зокрема: 
неконкретність формулювання має місце у 
50% випадків;  не точність кваліфікації кри-
мінального правопорушення – 25% випад-
ків; формулювання обвинувачення за об-
сягом і змістом майже не відрізняється  від 
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описової частини – 15% випадків; не вірне 
визначення вини – 10% випадків.  
Суддя під час судового розгляду пови-

нен встановити два взаємопов’язані аспек-
ти, зокрема визначити обвинувачення  в 
цілому та визначити  окремі його епізоди.  
У разі формулювання обвинувачення слідчі 
вказують  всі епізоди окремо та надають їм 
кваліфікацію за КК України. Іноді окремі 
епізоди перераховуються в формулюванні 
обвинувачення для того, щоб підкреслити, 
наприклад, систематичність вчинення кри-
мінального правопорушення. 
З цим погодитися не можна. Обвину-

вальний акт  повинен логічно витікати з 
опису фактичних обставин, які підлягають 
доказуванню кримінального правопору-
шення.  Додаткове його обгрунтвання в 
свідчить лише про те, що він не в повній 
мірі визначений  в описовій частині. Суд-
дя повинен визначити кваліфікацію кри-
мінального правопорушення відносно об-
винуваченого.  Однак, практика вказує на 
викаючи проблеми, зокрема формулюючи 
обвинувачення слідчий вказує кваліфіка-
цію кримінального правопорушення, з 
«запасом».  Іноді він вважає, якщо суддя 
буде змушений  змінити кваліфікацію то 
він має процесуальні повноваження щодо 
виключення окремих епізодів та здійснити 
перекваліфікацію кримінального правопо-
рушення відносно обвинуваченого.  Існую-
чий стан посилюється тим, що на зазначені 
недоліки формулювання обвинувачення, 
не реагують належним чином прокурори, 
які затверджують обвинувальний акт. Це 
багато в чому ускладнює роботу судді  щодо 
з’ясування обвинуваченим юридичних 
ознак і меж вчиненого кримінального пра-
вопорушення, погіршуючи тим самим його 
процесуальний статус в процесі. Обвину-
ваченому закон надає широкі можливості 
активного здійснення права на захист. У 
судовому розгляді обвинувачений є рівно-
правним учасником змагального процесу. 
Після закінчення дебатів сторін, обвинува-
чений, як учасник процесу має право пода-
ти до суду в письмовому вигляді формулю-
вання своїх міркувань щодо доведеності і 
кваліфікації кримінального правопорушен-
ня, встановленої вини, міри кримінально-

го покарання, вказавши на обставини, що 
пом’якшують покарання.
Під час судового розгляду  суд повинен 

починати судове розслідування за участю 
державного обвинувача – прокурора. Тео-
ретичні положення участі державного об-
винувача під час судового розгляду були 
предметом наукових дискусій. 
І.Є. Марочкин, П.М. Каркач, М.Й. Ку-

рочка, Г.К. Кожевніков та інші  автори ви-
ступають за місце прокуратури  в системі 
органів правосуддя [15, с. 113; 13, с. 172; ]. 
В.С. Бабкова, О.О. Шандула та ін. вва-

жали, що  функція нагляду за додержанням 
законів та участі у підтримки державного 
обвинувачення  надають прокуратурі осо-
бливі процесуальні повноваження [3, с.52]. 
С.А. Альперт, Д.М. Бакаев вказували, 

що Конституція зберігає органи прокура-
тури як єдину централізовану систему і її 
процесуальну діяльність яка направлена 
на відстоювання зонності, захисту прав та 
свобод людини і громадянина   [1, с. 94; 4, 
с. 43].
Т.Б. Вільчик, В.Долежан, А.Б. Зозу-

лінський та інші автори надали теоретич-
ні положення щодо перспективи розвитку 
прокуратури. Відповідно до законодавства 
прокурорський нагляд за додержанням за-
конів повинен бути встановлений таким 
чином, щоб прокурор відповідав за про-
галини досудового розслідування, які вста-
новлені на стадії судового розгляду кримі-
нального провадження  [8, с. 9; 11, с. 11; 12, 
с. 21].  
Прокурор як гарант захисту прав і за-

конних інтересів учасників судового роз-
гляду повинен надати можливість сторо-
нам процесу довести до суду свою позицію 
по суті обвинувачення.  Завдання дер-
жавного обвинувача полягає в тому, щоб 
допомогти суду  встановити об’єктивну 
істину для ухвалення вироку. Держав-
ний обвинувач приймає участь у судово-
му розгляді кримінального провадження 
відносно обвинуваченого. Він задає пи-
тання щодо кваліфікації кримінального 
правопорушення, аргументує докази, які 
встановлені під час судового розсліду-
вання. Державний обвинувач повинен 
першим виступити у судових дебатах для 
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визначення кваліфікації кримінально-
го правопорушення та визначення вини 
обвинуваченого. Основні вимоги, що 
пред’являються до обвинувальної промо-
ви прокурора можна визначити за наступ-
ними елементами, зокрема: він повинен 
знати матеріали кримінальної справи; на-
дати точну кваліфікацію та  послідовний, 
логічний,   правильний  виклад фактів, 
фактичних даних, доказів, що свідчать 
про вину обвинуваченого; надати юри-
дичний та психологічний аналіз доказів; 
запропонувати суду міру кримінального 
покарання за вчинене кримінальне пра-
вопорушення.  Висновки прокурора по-
винні строго відповідати закону. 

Висновок
Межи обставин кримінального право-

порушення, вирок суду першої інстанції  
повинен бути підтверджений судом апеля-
ційної інстанції. 
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В статье исследовано понятие личности 
преступника, характеристику личности пре-
ступника, а также охарактеризована лич-
ность преступника, виновного в сексуальной 
эксплуатации. Обосновано, что качественная 
криминологическая хaрaктеристикa личности 
преступника позволяет разработать и эф-
фективно реaлизовать мероприятия по пред-
упреждению этому виду преступлений.
Ключові слова: сексуальна експлуатація, харак-

теристика особи злочинця, кримінально-правова 
характеристика особи злочинця соціально-демогра-
фічна характеристика особи злочинця, морально-
психологічна характеристика особи злочинця

 ÍªÁÈÒÎÂ Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çäîáóâà÷ 
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Постановка проблеми
Однією з найбільш прибуткових видів 

злочинної діяльності з давніх-давен вважа-
ється сексуальна експлуатація людей. Су-
часна криміногенна ситуація свідчить про 
те, що й нині цей вид аморальної суспільно 
небезпечної діяльності активно функціонує, 
удосконалює свої форми та трансформуєть-
ся в нові види. 
У сучасному світі сексуальна експлуата-

ція набуває все більшого поширення. Осо-
бливу стурбованість викликає втягнення 
до неї неповнолітніх і малолітніх. Лише за 
даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 
близько двох мільйонів дітей щорічно вико-
ристовують у «секс-індустрії», а в Інтернет-
мережі розміщено безліч фото- та відеома-
теріалів, на яких демонструється сексуальне 
насильство над дітьми. Україна перебуває 
в списку лідерів світової індустрії дитячого 

порноринку. За даними Інтерполу, дохід 
від фото- та відеопорнографії, виробленої 
в Україні, становить понад 100 млн дол. на 
рік. Дані Фонду Internet Watch Foundation 
свідчать про те, що за рівнем популярності 
дитячої порнографії в Інтернеті Україна по-
сідає сьоме місце у світі.

Стан наукового дослідження
Проблемам сексуальної експлуатації 

в кримінально-правовому та криміноло-
гічному вимірі приділяли увагу в своїх ро-
ботах П. П. Андрушко, Ю. М. Антонян, 
І. О. Бандурка, Ю. В. Баулін, В. В. Вітвиць-
ка, Б. В. Волженкін, Н. О. Горб, В. Т. Дзюба, 
В. В. Дзундза, А. І. Долгова, О. О. Дудоров, 
А. І. Єлістратов, О. М. Ємець, О. М. Ігна-
тов, М. Й. Коржанський, О. М. Костенко, 
В. В. Кузнєцов, В. А. Ломако, Н. О. Лопа-
шенко, М. І. Мельник, М. П. Михайлен-
ко, В. О. Навроцький, В. В. Налуцишин, 
Р. П. Олійничук, В. І. Осадчий, М. І. Па-
нов, О. В. Паньчук, Г. І. Піщенко, С. П. Ре-
пецький, О. П. Рябчинська, А. В. Савченко, 
Н. О. Семчук, П. П. Сердюк, В. М. Смітієн-
ко, В. В. Сташис, А. Х. Степанюк, В. Я. Та-
цій, Ю. М. Ткачевський, А. П. Тузов, 
Є. В. Фесенко, В. Д. Філімонов, П. Л. Фріс, 
М. І. Хавронюк, В. І. Шакун, Н. М. Ярмиш, 
С. С. Яценко та ін.
Проте комплексно питання запобігання 

сексуальній експлуатації в Україні не вирі-
шувались, насьогодні немaє єдиного погля-
ду з цілої низки вaжливих питaнь стосовно 
особи злочинця. 
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Відтак, метою дослідження є визначен-
ня складових кримінологічної характерис-
тики особи злочинця, а також всебічне та 
якісне дослідження характеристики осіб, 
які займаються сексуальною експлуатацією.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

У юридичній літерaтурі існує бaгaто 
поглядів на поняття особи злочиня. 
Нaприклaд, нa думку, І. М. Дaньшинa, 
особa злочинця – це сукупність істотних і 
стійких соціaльних рис й ознaк, соціaльно 
знaчущих біопсихологічних особливостей 
індивідa, які об’єктивно реaлізуючись у 
конкретному вчиненому злочині, нaдaють 
вчиненому діянню хaрaктеру суспільної не-
безпечності, a винній у цьому особі – ознaк 
суспільної небезпечності, у зв’язку з чим 
вонa і притягaється до відповідaльності, 
передбaченої кримінaльним зaконом [1, 
с. 65]. 
Почaтковий момент появи «особи зло-

чинця» збігaється з фaктом вчинення зло-
чину. При визнaченні моменту появи осо-
би злочинця не можнa не врaховувaти 
процесуaльного aспекту цієї проблеми, 
зокремa принципу презумпції невинувaтості 
[2]. Отже, можнa зробити висновок, що про 
особу злочинця може йтися лише тоді, коли 
тaкa особa вчинилa злочин, що констaтовaно 
в обвинувaльному вироку суду, який нaбрaв 
зaконної сили. 
Нa сьогодні у кримінологічній нaуці іс-

нує чимaло aспектів щодо дослідження осо-
би злочинця. Тaк, О. М. Джужa зaзнaчaє, що 
особу злочинця потрібно вивчaти нa трьох 
рівнях: одиничному, коли визнaчaються 
риси певного злочинця; груповому – для 
хaрaктеристики злочинців у певній підсис-
темі злочинів; нa зaгaльному рівні [3, с. 32]. 
Водночaс вивчення особи здійснюється для 
того, щоб знaйти типові риси деформaції 
особи, що необхідно врaховувaти при здій-
сненні зaходів зaпобігaння aнaлогічним 
злочинaм. Сaме нa цьому рівні буде нaдaнa 
кримінологічнa хaрaктеристикa осіб, які 
вчиняють злочини, пов’язaні із сексуальною 
експлуатацією.

При визнaченні структури особи зло-
чинця виділяють соціaльно-демогрaфічні, 
кримінaльно-прaвові, особистісно-рольові, 
морaльно-психологічні риси особи [4, 5]. 
Тaк, В. І. Шaкун виокремлює п’ять підструк-
тур, a сaме: 1) що містять тaкі соціaльно-
демогрaфічні ознaки, як соціaльне похо-
дження, сімейний стaн і посaдове стaновище, 
нaціонaльну і професійну нaлежність, рівень 
мaтеріaльної зaбезпеченості; 2) які утво-
рюють рівень розумового розвитку, куль-
турно-освітній рівень, знaння, нaвички тa 
вміння; 3) до якої входять морaльні якості, 
ціннісні орієнтaції і прaгнення особистості, 
її соціaльні позиції і зв’язки, інтереси, по-
треби, схильності, звички; 4) що формує 
психічні процеси, риси і стaни особи; 5) 
що склaдaється із соціaльного змісту і про-
яву тaких біофізіологічних ознaк, як стaть, 
вік, стaн здоров’я, особливості фізичної кон-
струкції тa ін. [6, с. 499]. 
Відтак, особу злочинця потрібно 

хaрaктеризувaти не однобічно, виді-
ляючи лише негaтивні риси, хочa це є 
специфічним для особи злочинця, a й 
хaрaктеризувaти її усебічно, виділяючи 
при цьому і позитивні якості, що суттєво 
впливaє нa визнaчення суспільної небез-
пеки особи злочинця, обрaння винному 
міри покaрaння тa здійснення виховного 
впливу у процесі відбувaння покaрaння. Нa 
підстaві нaведеного ввaжaємо доцільним 
включити цю підструктуру хaрaктеристики 
особи злочинця. Нa нaшу думку, нaйбільш 
вaжливими підструктурaми особистості зло-
чинця є тaкі: 1) соціaльно-демогрaфічні; 
2) кримінaльно-прaвові; 3) соціaльні 
ролі тa рольові очікувaння; 4) морaльно-
психологічні; 5) зaгaльнознaчущі позитивні 
людські якості; 6) суто психологічні й біо-
логічні особливості. Дотримуючись цієї по-
слідовності, спробуємо дослідити особу, якa 
вчиняє злочини, пов’язaні із сексуальною 
експлуатацією.
Характеристику особи злочинця, ви-

нного в сексуальній експлуатації, почнемо 
з аналізу соціально-демографічних ознак, 
які в поєднанні з властивостями особистості 
злочинця окреслюють, насамперед, його со-
ціальний портрет. 
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Соціально-демографічну характеристи-
ку особи злочинця, який вчинив злочини 
пов’язані із сексуальною експлуатацією, до-
цільно почати з такого критерію, як стать 
особи. Результати аналізу осіб, які вчиняють 
розглядуваний злочин (за матеріалами ви-
вчених кримінальних справ (проваджень), 
свідчать про те, що такими особами зазви-
чай є чоловіки – 80,8 %. Водночас однaково 
особи як жіночої, тaк і чоловічої стaті. Тaкож 
5,7 % респондентів зазначили, що ці злочи-
ни можуть вчиняти й жінки. За статистич-
ними даними МВС України наявним є стій-
ке збільшення кількості жінок, які беруть 
участь у зазначених злочинах (2012 рік – 104 
жінки, 2013 рік – 114, 2014 рік – 113, 2015 
рік – 189 жінок, які вчинили злочин, перед-
бачені ст. 301, 302, 303 Кримінального ко-
дексу України).
Переважно в чоловічих соціальних гру-

пах жінка завжди намагається своєю по-
ведінкою довести відповідність вимогам та 
правилам цього середовища. Таким чином, 
вона має бути більш жорстокою та циніч-
ною, у жодному разі не дати підстав вва-
жати себе слабкою, коли в соціальній групі 
переважає культ фізичної та психологічної 
сили [7, с. 31]. Щодо національності особи 
злочинця та його етнічної належності, то 
згідно з результатами дослідження, пере-
важна більшість 98 % осіб є представниками 
української національності, але деякі з них є 
вихідцями з країн Закавказзя, а незначний 
відсоток злочинців становлять представни-
ки інших слов’янських держав (Росія, Біло-
русь та інші країни – 2 %). 
Вік особи – важлива ознака особи зло-

чинця, яка дозволить виявити протиправну 
активність різних за віком груп. Згідно зі 
статистичними даними, найбільшу кількість 
осіб, які вчинили злочини, передбачені ст. 
301–303 Кримінального кодексу України, 
становлять особи віком 35–50 років – 44,5 
%. Це пов’язано, нaсaмперед, з тим, що 
більшість злочинців  сформовaні як особис-
тість, індивіди, які мaють знaчний життєвий 
досвід тa визнaчaльний нaбір соціaльних 
контaктів. Особи віком від 14 до 18 років 
стaновили 20,0 %; від 18 до 35 років – 22,2 %. 
Незнaчну чaстку стaновили особи віком від 
50 років і стaрші – 13,3 %, aдже з кількістю 

прожитих людиною років її криміногеннa 
aктивність знaчно зменшується.
Серед злочинців, які займаються суте-

нерством або втягненням у заняття про-
ституцією, найбільший прояв активності 
спостерігається у вікової групи від 31 до 40 
років [8]. Щодо високих вікових меж самих 
сутенерів, то варто зазначити, що це по-
яснюється тим, що для організації заняття 
проституцією потрібен певний життєвий 
досвід, організаційні здібності, деяка обізна-
ність щодо методів діяльності правоохорон-
них органів, а також певні зв’язки з праців-
никами цих структур, можливості придбан-
ня та використання різних технічних засо-
бів і пристроїв для проведення негласних 
заходів.
Важливою ознакою особи злочинця є 

його освітній рівень. Саме він визначає со-
ціальний аспект життєдіяльності людини. 
Освітня характеристика дозволяє виявити 
залежність злочинної поведінки від рівня 
освіти та інтелектуального розвитку, а та-
кож визначити коло інтересів і потреб осо-
би [1, с. 91]. Що ж до освітнього рівня осіб, 
які вчиняють розглядувані нами злочини, 
то варто зазначити, що згідно статистичних 
даних більшість осіб, які вчинили зазначені 
злочини на момент вчинення злочину мали 
вищу освіту – 17,5 % злочинців; незaкінчену 
вищу освіту – 17,5 %; повну середню освіту 
– 24,6 %; середню спеціaльну освіту – 7,0 %; 
неповну середню освіту – 12,4 %; почaткову 
освіту – 7,0 %; ніде не нaвчaлися і не 
прaцювaли – 14,0 %. Нa підстaві цих дaних 
можнa дійти висновку, що нaйбільше зло-
чинів дaної кaтегорії вчиняють особи, які 
мaють середню освіту, оскільки вонa булa 
обов’язковою в Рaдянському Союзі, що й 
зумовило тaкий рівень освіти в перевaжної 
більшості злочинців.
Узагалі, за загальним правилом, освітній 

рівень особи не можна розглядати як кримі-
ногенний фактор. Отже, у нашому випадку 
низький рівень освіти не є визначальною 
ознакою, проте дуже суттєво впливає на 
поведінку осіб, які вчинять розглядуваний 
злочин.
При соціально-рольовому підході вра-

ховуються особливості взаємодії особис-
тості із соціальним середовищем. Родин-
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ний стан та наявність дітей має важливе 
значення для соціально-демографічної ха-
рактеристики особи злочинця, адже наяв-
ність сім’ї передбачає певні обов’язки, які 
індивід повинен виконувати з метою за-
безпечення нормального існування інсти-
туту сім’ї в суспільстві, виховання дітей, 
передання їм усього доброго й позитивно-
го також впливає на будь-яку особу в сус-
пільстві. Стосовно особи злочинця розгля-
дуваного злочину встaновлено, що знaчнa 
чaстинa цієї кaтегорії осіб (30,2 %) нa мо-
мент вчинення злочину не перебувaли 
у шлюбі. Із тих, хто перебувaв у шлю-
бі (28,6 %), у доброзичливих стосункaх 
перебувaлa половинa осіб, в інших шлюб 
був близький до розпaду. Вaрто відзнaчити 
й той фaкт, що більшість одружених осіб 
хaрaктеризувaлись позитивно в сім’ї. Нa 
момент вчинення злочинів, пов’язaних 
із сексуальною експлуатацією, розлучені 
особи стaновили – 28,6 %, ті, хто перебувaв 
у цивільному шлюбі – 12,6 %. 
Між несприятливим станом у сім’ї, зра-

дами, розлученнями та сутенерством й ін-
шими діями, пов’язаними з організацією 
заняття проституції, є певний зв’язок, який 
деякою мірою породжує споживацьке, бай-
дуже ставлення до жінки (чоловіка), як до 
особистості, а також руйнує уявлення про 
інститут сім’ї як такий. У деяких випадках 
слід враховувати наступну закономірність: 
з ростом судимостей збільшується кількість 
осіб, що не перебувають у шлюбі [9, с. 157]. 
Місце роботи має важливе значення в 

соціально-демографічній характеристиці 
особи злочинця, оскільки від того, чи за-
йнята особа суспільно-корисною працею, 
залежить її ставлення до певних прав та 
обов’язків, її суспільний статус.
За узагальненими матеріалами вивчених 

кримінальних справ (проваджень) більшість 
осіб, які займалися злочинними діями, що 
пов’язані із сексуальною експлуатацією, офі-
ційно були безробітними, хоча працездат-
ними 19,7 %. Серед виявлених осіб були й 
підприємці (15,8 %), і часто ці підприємства 
були лише прикриттям їх злочинної діяль-
ності (власники саун, готелів, салонів кра-
си, модельних агентств, служби таксі та ін.), 
службовці (14,5 %) тa керівники (10,5 %). У 

10,5 % випaдків злочини, пов’язaні із сек-
суальною експлуатацією, вчиняли робітни-
ки, у 8,0 % – непрaцездaтні особи і у 1,3 % 
випaдків – студенти.
Розглядаючи масив кримінальних справ 

(проваджень), порушених за ст. 301, 302, 
303 КК України, ми не виявили жодної, в 
якій суб’єктом даного злочину був держав-
ний службовець чи посадова особа. Тому 
викликає запитання про доцільність вста-
новлення кримінальної відповідальності за 
вчинення дій, передбачених ст. 301–303 КК 
України службовою особою з використан-
ням свого службового становища.
Серед головних мотивів учинення зло-

чинів, пов’язaних із сексуальною експлуа-
тацією, можнa виділити корисливий, у ролі 
додaткового в дaному випaдку виступaє 
сексуaльний. У зв’язку з цим, можнa здій-
снити тaку клaсифікaцію злочинців. Щодо 
ставлення винних до вчиненого злочину, 
то варто констатувати, що 82,4 % осіб, які 
вчинили вказаний злочин, повністю визна-
ли себе винними, 13,7 % частково визнали 
свою провину та 3,9 % себе не визнали ви-
нними взагалі.
До першої групи належать особи, які 

вчиняють злочини дaної кaтегорії зaрaди 
мaтеріaльної вигоди, тaк звaні «бізнесмени». 
Для них сексуальна експлуатація не більше 
ніж бізнес і є джерелом отримaння прибут-
ку. 
Другу групу стaновлять особи, які вчи-

нили злочини, пов’язaні із сексуальною екс-
плуатацією, з метою зaдоволення влaсних 
стaтевих потреб.
Соціально-демографічні дані, взяті у ста-

тистичному вираженні, стосовно осіб, які 
вчинили злочин, надають цінну криміноло-
гічну інформацію, необхідну для успішного 
здійснення заходів соціальної профілактики 
[10, с. 27]. 
Кримінально-правову характеристи-

ку особи злочинця слід почати з розгляду 
об’єктивної сторони та способів учинен-
ня даного злочину. Загальновідомо, що 
об’єктивна сторона розглядуваного злочину 
характеризується вчиненням таких альтер-
нативних дій, як втягнення особи в занят-
тя проституцією, примушування до заняття 
проституцією, сутенерство.
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Можна зробити висновок, що у вивче-
них кримінальних провадженнях у 47,4 
% цей злочин було вчинено шляхом втяг-
нення в заняття проституцією, коли вна-
слідок дій винного інша особа схиляється 
до заняття проституцією. Характерним, 
у 38,1 % наявним було безпосередньо су-
тенерство як дії особи із забезпечення за-
няття проституцією іншою особою. І в 14,5 
% цей злочин було вчинено шляхом при-
мушування до заняття проституцією, най-
частіше з використанням обману (59,2 %), 
уразливого стану потерпілої особи (25,4 
%), шантажу (9,3 %), із застосуванням або 
погрозою застосування насильства (6,1 % 
відповідно).
Як показали результати дослідження, 

більша частина осіб, які вчинили вказаний 
злочин, не були судимі 77 %. Попередня су-
димість цієї категорії осіб здебільшого була 
пов’язана з вчиненням злочинів проти мо-
ральності, статевої свободи та недоторкан-
ності, проти власності.
Визначаючи тривалість злочинної ді-

яльності, варто вказати, що відповідно до 
результатів дослідження, у 71,3 % злочинів, 
пов’язаних із сексуальною експлуатацією, 
вона продовжувалась до одного року (інко-
ли навіть менше одного місяця), 16,7 % – від 
одного до трьох років, 12 % – більше трьох 
років.
Щодо морально-психологічної характе-

ристики особи злочинця, то її вивчення зу-
мовлене тим, що це дає можливість охарак-
теризувати внутрішній зміст особистості. У 
більшості осіб, які вчинили розглядуваний 
злочин, відсутні моральні принципи та пе-
реконання, зазвичай у них спостерігається 
дещо примітивний, звужений світогляд. 
Морально-психологічний портрет злочин-
ця значною мірою допомагають відтворити 
відомості, які можна отримати з місця про-
живання, навчання, роботи, відбування по-
карання, а також за відомостями, які харак-
теризують спосіб життя особи, її інтереси та 
проведення дозвілля.
Так, органи досудового розслідування 

та судові органи при характеристиці особи 
злочинця з морально-психологічної точки 
зору недостатньою мірою враховують ці 
ознаки та обмежуються занадто формальни-

ми характеристиками з місця проживання 
чи роботи (а іноді й ці дані відсутні).
Узагалі можна зробити висновок, що 

особи, які займаються сексуальною експлуа-
тацією, часто виявляються непоганими зна-
вцями психології потенційних жертв, адже 
вони вдало знаходять і використовують на 
свою користь найбільш уразливі риси ха-
рактеру останніх. Так, наприклад, громадя-
нин П., зустрівшись у м. Вінниці зі знайомою 
громадянкою З., знаючи про її скрутний ма-
теріальний стан та наявність на утриманні 
малолітньої дитини, запропонував їй надавати 
сексуальні послуги за плату, зобов’язуючись під-
шуковувати клієнтів, перевозити та охороняти 
її, а отримані кошти розподіляти порівну між 
ними. Громадянка З., враховуючи збіг тяжких 
сімейних і матеріальних обставин, погодилася, 
та громадянин П. у подальшому забезпечував за-
йняття нею проституцією на території м. Ві-
нниці [11].

Висновки
Відтак, вивчення соціально-демогра-

фічних характеристик осі, які займаються 
сексуальною експлуатацією дає можливість 
з’ясувати коло осіб, схильних до злочинної 
діяльності з метою проведення профілак-
тичної роботи. Така інформація є особливо 
цінною для працівників митної і прикор-
донної служб, тому що особи, які займають-
ся сексуальною експлуатацією зазвичай самі 
супроводжують своїх жертв за кордон.
Соціально-демографічна, морально-пси-

хологічна та кримінально-правова харак-
теристики перебувають у нерозривному 
зв’язку й інколи породжують одна одну.
Нaведені вище ознaки не вичерпують 

змісту структури тa головних рис криміно-
логічної хaрaктеристики особи, якa вчиняє 
злочини, пов’язaні з дитячою порногрaфією, 
і лише контурно окреслюють уявлення 
про його сутність, тип, хaрaктер тa рушій-
ну силу поведінки. Особa, якa вчиняє зло-
чини, пов’язaні з дитячою порногрaфією, 
потребує знaчно глибшого нaукового до-
слідження з боку кримінології, психології, 
психіaтрії, кримінaльного прaвa. Водночaс 
нaші дaні доволі переконливо свідчaть про 
те, що сaме кримінологічнa хaрaктеристикa 
особи, якa вчиняє злочини, пов’язaні з ди-
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено поняття особи зло-

чинця, характеристику особи злочинця, а 
також охарактеризовано особу злочинця, ви-
нного в сексуальній експлуатації. Обґрунтова-
но, що якісна кримінологічнa хaрaктеристикa 
особи злочинця дає змогу розробити й ефек-
тивно реaлізувaти зaходи щодо зaпобігaння 
цьому виду злочинів. 

SUMMARY 
The paper studied the concept of offender, 

offender characteristics and personality 
characterized perpetrators of sexual exploitation. 
It is proved that the qualitative criminological 
harakteristika offender allows you to develop and 
effectively realizovat measures to prevent this type 
of crime.

тячою порногрaфією, дaє змогу розробити й 
ефективно реaлізувaти зaходи зaпобігaння 
цьому виду злочинів.
Виходячи з вищевиклaденого тa 

отримaних у ході дослідження дaних, можнa 
в зaгaльних рисaх описaти портрет особи 
злочинця, який вчиняє злочини, пов’язaні 
із сексуальною експлуатацією. Здебільшого 
це чоловіки (80,8 %), які не зaйняті суспіль-
но корисною прaцею (19,7 %). Нaйчaстіше 
ці особи не перебувaють у шлюбі (30,2 %). 
Зa віковою хaрaктеристикою перевaжaють 
особи віком 35–50 років (44,5 %), які мaють 
вищу aбо незaкінчену вищу освіту (17,5 %) 
чи повну середню освіту (24,6 %), воло-
діють технічними нaвичкaми роботи з 
телекомунікaційними мережaми. Отже, 
тaких осіб можнa віднести до корисливо-
нaсильницького типу злочинця, що 
хaрaктеризується зневaжливим стaвленням 
до тaких цінностей, як нормaльний фізіо-
логічний тa морaльний розвиток дитини й 
зaгaльноприйняті у стaтевій сфері прaвилa 
поведінки. 
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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÎÊÀÐÀÍÍß ÇÀ ÇËÎ×ÈÍÈ, 
ÎÇÍÀÊÎÞ ÑÊËÀÄ²Â ßÊÈÕ ª ²ÑÒÎÒÍÀ ØÊÎÄÀ

Осуществляется анализ положений уго-
ловного законодательства Украины, в ча-
сти наказуемости за существенный вред; 
исследуются случаи назначения наказания 
ниже низшего предела; определяется целесо-
образность мер освобождения от уголовного 
наказания лиц, совершивших преступления, 
признаком составов которых есть суще-
ственный вред.
Ключові слова: істотна шкода, злочин, призна-

чення покарання; обставини, що пом’якшують та 
обтяжують покарання.

 ËÅÌÅÕÀ Ðîìàí ²ãîðîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ 
äèñöèïë³í Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Постановка проблеми
Ступінь суспільної небезпечності зло-

чину полягає у сукупності об’єктивних та 
суб’єктивних ознак, встановлення яких 
можливе лише призначеним за обвинуваль-
ним вироком суду покаранням [1, с. 68]. 
Водночас, санкція статті Особливої части-
ни КК України не в змозі на сто процентів 
виразити суспільну небезпечність злочину, 
незважаючи на те, що саме вона найбільш 
повно виражає оцінку законодавцем тяж-
кості злочину певного виду [1, с. 25]. Від-
повідно, покарання є формою державного 
примусу, що застосовується судом від імені 
держави за вироком суду до особи, визна-
ної винною у вчиненні злочину. Цей досить 
суворий захід полягає в тому, що засудже-
ний зазнає певних обмежень прав і свобод, 
які передбачені чинним кримінальним і 
кримінально-виконавчим законодавством 
[2, с.370]. Дослідження питання призна-
чення покарання за вчинення злочинів, 

ознакою складів яких є істотна шкода, на-
самперед, потребує проведення узагаль-
нення кримінальних проваджень, які роз-
глянуті судами різних регіонів України, що 
надасть змогу зробити достовірні висновки 
щодо основних тенденцій призначення 
покарання за вчинення аналізованих по-
сягань, оцінити ефективність КК України 
в цій частині, а також виявити прогалини, 
що сприяють ухиленню осіб від справедли-
вого покарання.

Стан дослідження
У кримінально-правовій літературі за-

гальні засади призначення покарання ана-
лізувались у працях В.М. Василаша [3], 
О.О.Дудорова [4]. Однак, у теорії кримі-
нального права не встановлювались ви-
падки застосування судами покарання, які 
визначені санкцією статті; не аналізувались 
особливості призначення покарання ниж-
че від найнижчої межі санкції відповідної 
статті. Не було визначено також кола обста-
вин, які пом’якшують та обтяжують пока-
рання за вчинення аналізованих посягань.
Таким чином, основною метою цієї 

статті є з’ясування особливостей призна-
чення покарання за злочини, ознакою 
складів яких є істотна шкода.

Виклад основних положень
Дослідження призначення покарання 

за злочини, ознакою складів яких є істотна 
шкода, ґрунтується на вивченні наступних 
питань:
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1) встановити випадки застосування су-
дами покарання, які визначені санкцією 
статті;

2) проаналізувати особливості призна-
чення покарання нижче від найнижчої 
межі санкції відповідної статті;

3) визначити коло обставин, які 
пом’якшують та обтяжують покарання за 
вчинення аналізованих посягань;

4) з’ясувати обґрунтованість застосо-
вується судами щодо злочинів, ознакою 
складів яких є істотна шкода, звільнення 
від кримінальної відповідальності, а також 
звільнення від відбування покарання.
Почнемо з того, що з проаналізованих 

вироків лише у 40 % випадках суди засто-
совують покарання, за злочини, ознакою 
складів яких є істотна шкода, визначені 
санкцією статті. Окрім того, суди за вчи-
нення аналізованих злочинів в абсолютній 
більшості випадків призначають покарання 
ближче до мінімальної межі санкції (69 %), 
а також середнє в межах санкції покаран-
ня (27 % випадків засуджених). Натомість, 
покарання, що відповідає максимальній 
межі санкції, судами не застосовувалось. 
Як приклад, наведемо вирок Свалявсько-
го районного суду Закарпатської області. 
Так, підсудний, будучи майстром лісу фі-
ліалу Свалява держспецлісгосп, та посадо-
вою особою державної лісової охорони, яка 
зобов’язана приймати міри по організації 
на ділянці робіт, забезпеченню працівни-
ків необхідними інструментами, вести об-
лік виходу на роботу працюючих, прийма-
ти міри по ліквідації лісових пожеж, протя-
гом вересня-грудня 2011 року неналежним 
чином виконуючи свої службові обов’язки, 
через несумлінне ставлення до них, в по-
рушення вимог ст.19,89-91 Лісового кодек-
су Українита посадової інструкції, не вжив 
достатніх засобівщодо організації роботи 
по охороні лісу у ввіреному йомуобході 
№ 6 майстерської дільниці № 1, внаслідок 
чого невстановленими особами було вчи-
нено самовільні рубки 37 дерев породи-
буктаграб, чим заподіяно істотної шкоди 
навколишньому природному середовищу 
на загальну суму 76215,53 грн.Суд визнав 
підсудного винним у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 367 КК України та при-

значив йому покарання у виді виправних 
робіт на строк один рік з відрахуванням 
в дохід держави у розмірі 10 % заробітної 
плати [5].
Окрім того, аналіз судової практики по-

казав, що 51 % засуджених відбувають по-
карання нижче від найнижчої межі вста-
новленої в санкції статті Особливої частини 
КК України. З цього приводу С.Ф. Денисов 
вважає, що зіставлення судової та законо-
давчої депеналізації є надійним індикато-
ром оцінки останньої. Якщо вироком суду 
суттєво знижується розмір покарання, по-
рівняно із нормативним, то необхідно ко-
регувати КК України в бік пом’якшення 
покарання [6, с.152]. Позиція вищезгада-
ного науковця, з однієї сторони, є справед-
ливою, оскільки, великий відсоток виро-
ків судів, у яких призначається покарання 
нижче від найнижчої межі, свідчить про 
те, що санкція відповідної статті може бути 
надмірно суворою, однак, з іншої сторони – 
призначення такого покарання, у переваж-
ній більшості випадків, базується на обста-
винах, які пом’якшують покарання, харат-
керитиці особи винного та ставлення по-
терпілого до нього. Тому санкція статті по-
винна бути побудована таким чином, щоб у 
разі відсутності обставин, які пом’якшують 
покарання чи даних, які позитивно харак-
теризують особу винного, було призначене 
покарання у межах статті, натомість, у про-
тилежному випадку – нижче від найнижчої 
межі санкції відповідної статті. 
Як приклад, наведемо вирок Івано-

Франківського міського суду Івано-Фран-
ківської області. Так, ОСОБА_2 перебу-
ваючи на посаді директора товариства 
з обмеженою відповідальністю «Прайм 
Бізнес», будучи службовою особою, з ме-
тою ухилитись від виконання рішення 
Господарського суду не виконав рішення 
Господарського суду м.Києва, що набрало 
законної сили, після накладення арешту 
на розрахункові рахунки ТзОВ «Прайм 
Бізнес» у банківських установах АТ «Райф-
файзен Банк Аваль» та ПАТ Комерційний 
Банк «ПриватБанк», діючи умисно завуа-
льованим способом, відкрив новий розра-
хунковий рахунок ТзОВ «Прайм Бізнес» 
в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» 
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та в ході здійснення фінансово-господар-
ської діяльності використовував поступле-
ні грошові кошти на поточні господарські 
потреби. Вказаними діями підсудний запо-
діяв істотну шкоду охоронюваним законом 
інтересам юридичної особи - товариству з 
обмеженою відповідальністю «Європейська 
інвестиційна фінансова группа».
Всього, в період з 18.10.2011 року по 

27.01.2012 року, підсумок оборотів по ра-
хунку ТзОВ «Прайм Бізнес» в банківській 
установі становив 2597 059,00 грн., що свід-
чить про реальну можливість директора 
ТзОВ «Прайм Бізнес» виконати вищевка-
зане рішення суду [7].
На підставі вищенаведеного, суд по-

становив рішення визнати особу винною у 
вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.382 
КК України та призначити покарання у 
виді штрафу в розмірі 8500 гривень, тоді як 
у санкції відповідної статті встановлено по-
карання у виді позбавлення волі на строк 
від трьох до восьми років з позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років.
Отже, суд не лише не призначив осно-

вного покарання у виді позбавлення волі, 
але й додаткового - позбавлення права обі-
ймати певні посади або займатися певною 
діяльністю, що та надало можливість засу-
дженій особі інадалі працювати на займа-
ній посаді, у зв’язку з перебуванням на якій 
було вчинено злочин. Видається, що над-
мірне пом’якшення відповідальності, як у 
випадку призначення покарання за ч.3 ст. 
182 КК України, призводить до відсутності 
ефективної кримінально-правової протидії 
відповідним злочинам та нівелює поперед-
жувальний та виховний аспект покарання. 

 Разом із тим, відповідне рішення суду 
формально не суперечить нормам кри-
мінального законодавства, оскільки у ч.1 
ст.69 КК України зазначено, що за наяв-
ності кількох обставин, що пом’якшують 
покарання та істотно знижують ступінь 
тяжкості вчиненого злочину, з урахуван-
ням особи винного суд, умотивувавши своє 
рішення, може, крім випадків засудження 
за корупційний злочин, призначити осно-
вне покарання, нижче від найнижчої межі, 
встановленої в санкції статті (санкції час-

тини статті), або перейти до іншого, більш 
м’якого виду основного покарання, не за-
значеного в санкції статті за відповідний 
злочин.
В подальшому необхідно визначити 

коло обставин, які пом’якшують та обтя-
жують покарання за вчинення аналізо-
ваних посягань. Відповідно, до обставин, 
які пом’якшують покарання суд, зазвичай, 
відносить наступні: щире каяття, відшко-
дування завданих збитків, активне спри-
яння розкриттю злочину, яке на думку 
О.І. Габро, є першим кроком особи, що 
вчинила злочин, який потрібно врахувати, 
пам’ятаючи про те, що суд має бути спра-
ведливим, гуманним і таким, що виховує [8, 
с. 164].
У відповідності до ч.2 ст.66 КК Украї-

ни, при призначенні покарання суд може 
визнати (а не зобов’язаний) такими, що 
його пом’якшують, і інші обставини, не за-
значені в статті. В більш поодиноких ви-
падках, такими обставинами є вчинення 
злочину вперше, наявність на утриманні 
неповнолітніх дітей, молодий вік підсуд-
ного, позитивна характеристика. У теорії 
кримінального права перелік обставин, 
що пом’якшують покарання, пропонують 
перетворити у вичерпний, оскільки існую-
чий на сьогодні невичерпний перелік цих 
обставин, надає судам необмежений про-
стір для їх урахування при призначенні 
покарання, що призводить до порушення 
принципу справедливості [9, с.7]. Така по-
зиція, з однієї сторони, є слушною, оскіль-
ки, інколи суди, під час постановлення ви-
року, намагаються певним чином будь що 
знайти пом’якшення вчиненим діям зло-
чинця і придумують нові види обставин, 
які пом’якшують покарання, однак, з іншої 
сторони – врахування таких обставин, по-
винно здійснюватись в індивідуальному по-
рядку щодо окремої особи із врахуванням 
особливостей вчинення злочину, факторів, 
які цьому сприяли тощо, тому перелік від-
повідних обставин, який передбачений у 
ч.1 ст.66 КК України не може бути вичерп-
ний. Що ж до обставин, які обтяжують по-
карання, то у вироках судів про вчинення 
злочинів, ознакою складів яких істотна 
шкода, як правило, вони не встановлені. 



149

Ëåìåõà Ð.². - Ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ çà çëî÷èíè, îçíàêîþ ñêëàä³â ÿêèõ...

Лише в окремих випадках, такими обста-
винами є вчинення злочину групою осіб за 
попередньою змовою, а також повторно .
Аналіз судової практики України та-

кож показав, що щодо злочинів, ознакою 
складів яких є істотна шкода, поширені 
випадки звільнення від кримінальної від-
повідальності у зв’язку з дійовим каяттям 
(ст.45 КК України) примиренням винного з 
потерпілим (ст.46 КК України), у зв’язку із 
зміною обстановки (ст.48 КК України). Так, 
органами досудового розслідування Ю. об-
винувачується в тому, що він 11 січня 2011 
року, будучи начальником за військовим 
званням по відношенню до військовослуж-
бовця військової частини А1317 М., нена-
лежно організував разові роботи по пере-
міщенню вантажного автомобіля ГАЗ-66 
шляхом його штовхання та закочування, 
внаслідок чого автомобіль наїхав на праву 
ногу потерпілого М., чим було заподіяно 
останньому тілесні ушкодження середньо-
го ступеня тяжкості. Дії підсудного органа-
ми досудового розслідування кваліфіковані 
за ч.1 ст.425 КК України як недбале став-
лення військової службової особи до служ-
би, якщо це заподіяло істотну шкоду.
Слідчий військової прокуратури Дес-

нянського гарнізону за погодженням з вій-
ськовим прокурором звернулись до суду з 
постановою про звільнення обвинуваче-
ного від кримінальної відповідальності та 
закриття кримінального провадження на 
підставі ст.45 КК України (у зв’язку з дійо-
вим каяттям). Постанова мотивована тим, 
що Ю. щиро розкаюється у вчиненому зло-
чині, позитивно характеризується, активно 
сприяв розкриттю злочину, вперше вчинив 
необережний злочин середньої тяжкості та 
повністю відшкодував заподіяні збитки. На 
підставі наведеного, суд постановив спра-
ведливе та обґрунтоване рішення звіль-
нити підсудного від кримінальної відпові-
дальності, [10] оскільки воно базується на 
нормах чинного кримінального законодав-
ства.
Аналіз судової практики засвідчує, 

що у 55% випадках суди звільняють осіб, 
які вчинили злочини, ознакою складів 
яких є істотна шкода, від кримінально-
го покарання. Як приклад, наведемо ви-

рок Придніпровського районного суду м. 
Черкаси, у якому особу звільнено від по-
карання у зв’язку з зміною обстановки та 
втратою особи суспільної небезпечності. 
Злочин було вчинено за наступних обста-
вин. Р., працюючи на посаді слідчого, під 
час досудового розслідування, здійснюючи 
відповідно до доручення начальника слід-
чого відділу досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні, умисно, з корис-
ливих мотивів, з метою заволодіння гро-
шовими коштами Л. та І., яким оголошено 
про підозру у вказаному провадженні за ч. 
2 ст.185 КК України, шляхом зловживання 
довірою останніх, достовірно знаючи, що 
не зможе вплинути на хід судового розгля-
ду кримінального провадження, явно ви-
ходячи за межі наданих йому повноважень, 
упродовж періоду з квітня по липень 2014 
року, запевняв обвинувачених про те, що у 
разі надання йому грошових коштів у сумі 
5000 гривень судом не буде призначено від-
носно них покарання у вигляді позбавлен-
ня волі, а обіцяв застосування судом вимог 
ст.75 КПК України та звільнення від відбу-
вання покарання з випробуванням строком 
1 рік. У подальшому Р. вказаними грошо-
вими коштами заволодів. Обвинувачений 
свою вину визнав повністю, щиро розкаяв-
ся у вчиненому та пояснив, що вчинив зло-
чин через скрутне матеріальне становище, 
оскільки мати тяжко хвора та потребує ба-
гато коштів на лікування. На підставі вище-
наведеного суд визнав винним особу у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.190 та 
ч.1 ст.365 КК України, та прийняв рішення 
звільнити її від кримінального покарання 
на підставі ч.4 ст.74 КК України [11].
В свою чергу, вироком Апеляційного 

суду Черкаської області Р. визнано винним 
у вчиненні злочинів передбачених ч.1 
ст.190 та ч.1 ст.365 КК України і призначе-
но покарання у виді штрафу у розмірі 500 
(п’ятсот) неоподаткованих мінімумів дохо-
дів громадян, що становить 8500 (вісім ти-
сяч п’ятсот) грн. з позбавленням права обі-
ймати посади пов’язані з виконанням орга-
нізаційно розпорядчих та адміністративно 
господарських обов’язків в органах держа-
ної влади та місцевого самоврядування на 
1 (один) рік. Колегія суддів, звернула увагу 
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на те, що судом першої інстанції у вироку 
не зазначено об’єктивних даних про умови 
життя обвинуваченого, які значною мірою 
зменшили суспільну небезпечність. Не вка-
зано, що вірогідність вчинення Р. нового 
злочину є вкрай низькою, а також чим суд 
фактично визначив поведінку обвинуваче-
ного в майбутньому. 
При постановленні вироку, колегія 

суддів посилалась також на те, що судом 
першої інстанції допущено істотне пору-
шення вимог кримінального процесуаль-
ного закону в ході розгляду кримінального 
провадження відносно Р. Відповідно п. 2 
ч. 4 ст.374 КПК України, у резолютивній 
частині вироку, у разі визнання особи вину-
ватою, зазначається покарання, призначе-
не по кожному з обвинувачень, що визнані 
судом доведеними, та остаточна міра пока-
рання, обрана судом. Однак як вбачаєть-
ся із вироку Придніпровського районного 
суду м. Черкаси, Р. визнано винним у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 
та ч.1 ст.365 КК України та звільнено від 
покарання на підставі ст. 48 та ч.4 ст.74 КК 
України 74 КК України, без призначення 
відповідної міри покарання за вчиненні 
ним злочини [12].
Окрім того, видається, рішення суду 

першої інстанції суперечить положенням 
чинного кримінального законодавства, 
оскільки у відповідності до ч.4 ст.74 КК 
України, вказану норму можливо застосу-
вати лише в тому випадку, якщо було вчи-
нено один злочин невеликої або середньої 
тяжкості, натомість, у вищезгаданому ви-
падку особа вчинила два злочини, а саме: 
шахрайство (ч.1 ст.190 КК України) та пе-
ревищення влади або службових повнова-
жень (ч.1 ст.365 КК України). Таким чином, 
вирок Апеляційного суду Черкаської облас-
ті є справедливим та базується на нормах 
кримінального законодавства.

Висновки
Таким чином, у КК України встанов-

лено або надто суворі санкції за вчинен-
ня аналізованих посягань або ж практика 
призначення покарання у справах про до-
сліджувані злочини є надмірно лояльною. 
Разом із тим, санкція відповідної статті ви-

ступає своєрідним орієнтиром при при-
значенні судом покарання, оскільки у ній 
передбачені лише межі найбільш суворого 
покарання. Тому суд вправі, з урахуванням 
усіх обставин кримінального провадження, 
даних, які характеризують особу винного, 
а також пом’якшуючих чи обтяжуючих об-
ставин призначити покарання, яке є до-
статнім та необхідним для виправлення 
злочинця.
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В статье рассмотрены основные пробле-
мы, связанные с процессуальным реагирова-
нием прокурора на случаи неэффективного 
досудебного расследования. Проанализиро-
ваны основные направления такого реаги-
рования. Исследовано современную судебную 
практику по привлечению следователей к 
ответственности за невыполнение указа-
ний прокурора.
Ключові слова: прокурор, кримінальне прова-

дження, вказівки прокурора, слідчий, керівник орга-
ну досудового розслідування.
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Постановка проблеми
Кримінальний процесуальний кодекс 

України (далі – КПК України) зобов’язав 
прокурора, керівника органу досудового 
розслідування, слідчого всебічно, повно і 
неупереджено дослідити обставини кри-
мінального провадження, виявити як ті 
обставини, що викривають, так і ті, що ви-
правдовують підозрюваного, обвинуваче-
ного, а також обставини, що пом’якшують 
чи обтяжують його покарання, надати їм 
належну правову оцінку та забезпечити 
прийняття законних і неупереджених про-
цесуальних рішень.
Покладення на прокурора функції на-

гляду за додержанням законів під час про-
ведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням прямо передбачає його 
відповідальність за долю кожного кримі-
нального провадження. Водночас ефек-
тивне виконання завдань кримінального 

провадження прямо передбачає наділення 
прокурора не просто комплексом повнова-
жень, а повноваженнями, що характеризу-
ються повнотою.
Поняття повноти повноважень проку-

рора визначено у Рекомендації REC (2000) 
19 „Щодо ролі прокуратури в системі кри-
мінального правосуддя”, що ухвалена Ко-
мітетом Міністрів 6 жовтня 2000 року [1]. 
Так, у країнах, де поліція або знаходиться 
під керуванням прокуратури, де поліцей-
ські розслідування проводяться прокуро-
ром, чи прокурор здійснює над ними на-
гляд, то держава повинна вжити ефектив-
них заходів, щоб забезпечити прокурору 
можливість: 1) давати поліції інструкції 
для ефективного застосування пріоритетів 
політики стосовно злочинності, особли-
во щодо вирішення, якими категоріями 
справ необхідно займатися в першу чер-
гу, методів, використовуваних для пошуку 
доказів, використання особового складу, 
тривалості розслідувань, надання в проку-
ратуру інформації тощо; 2) там, де наявні 
різноманітні поліцейські органи, розподі-
ляти окремі справи тим з них, яким вони 
найбільше підходять для їхнього розслі-
дування; 3) проводити атестацію і контр-
оль настільки, наскільки це необхідно для 
контролю за їхньою відповідністю інструк-
ціям і закону; 4) застосовувати або видава-
ти санкцію при відповідних істотних пору-
шеннях. Рекомендація уточнює: ефективне 
здійснення таких повноважень залежить, у 
цілому й головним чином, від повноти по-
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вноважень публічного обвинувача, – чим 
ширше і вище компетенція, що охоплює 
видання індивідуальних вказівок у спра-
вах,– давати загальні вказівки для забез-
печення пріоритетів карної політики (за 
практичне застосування якої вони часто 
несуть відповідальність) у всіх відносинах.

Постановка завдання
Метою статті є дослідження основних 

проблем процесуального реагування про-
курора на випадки неефективного досудо-
вого розслідування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Практика застосування положень КПК 
України засвідчила, що законодавцем не 
було враховано європейські рекомендації 
щодо повноти повноважень прокурора. 
Така теза пояснюється системним ігно-
руванням письмових вказівок прокурора 
слідчими органів досудового розслідуван-
ня. Погіршення ситуації відбувається ще 
й тому, що у прокурора фактично відсут-
ній будь-який реальний вплив на слідчого 
на нормативному рівні та законні методи 
примушувати слідчого сумлінно виконува-
ти свої обов’язки, покладені на нього КПК 
України.
Справедливо буде вказати, що законо-

давцем визначено два основні напрями ре-
агування прокурора на неефективне прове-
дення досудового розслідування.
Перший шлях – ініціювати перед ке-

рівником органу досудового розслідування 
питання про відсторонення слідчого від 
проведення досудового розслідування та 
призначення іншого слідчого за наявності 
підстав, передбачених КПК України, для 
його відводу, або у випадку неефективного 
досудового розслідування (п. 8 ч. 2 ст. 36). 
Практика засвідчила, що таке ініціювання 
не може бути ефективним, адже прийняття 
остаточного рішення не залежить від волі 
прокурора. Більш того, призначення іншо-
го слідчого не завжди є вирішенням про-
блеми, адже не може прямо передбачати 
проведення ефективного розслідування.
Другий напрям пов’язаний з питанням 

притягнення до відповідальності керів-

ника органу досудового розслідування та/
або слідчого. Так, прокурор уповноваже-
ний доручати слідчому, органу досудового 
розслідування проведення у встановлений 
прокурором строк слідчих (розшукових) 
дій, негласних слідчих (розшукових) дій, ін-
ших процесуальних дій або давати вказівки 
щодо їх проведення чи брати участь у них 
(п. 4 ч. 2 ст. 36). Поряд з цим КПК Украї-
ни зобов’язав керівника органу досудового 
розслідування та слідчого виконувати до-
ручення та вказівки прокурора, які нада-
ються у письмовій формі. Невиконання ке-
рівником органу досудового розслідування 
чи слідчим законних вказівок та доручень 
прокурора, наданих у порядку, передбаче-
ному КПК України, тягне за собою перед-
бачену законом відповідальність (ч. 3 ст. 39 
та ч. 4 ст. 40). Наведені положення мають 
досить правильний логічний зв’язок: вимо-
га прокурора – обов’язок виконати вимогу 
– настання відповідальності за невиконан-
ня вимоги. Однак практика застосування 
КПК України свідчить про інше.
Перш за все, звертає на себе увагу від-

сутність конкретики у положеннях КПК 
України, яку саме відповідальність має на 
увазі законодавець: кримінальну, адміні-
стративну чи дисциплінарну?
Слід відмітити, що з набранням чиннос-

ті КПК України 2012 року відбулася кримі-
налізація такого діяння як „Невиконання 
слідчим вказівок прокурора” (ст. 3811 КК 
України). Однак зазначена норма так і не 
була реалізована на практиці, а новий За-
кон України „Про прокуратуру” її взагалі 
декриміналізував.
Значення дисциплінарної відповідаль-

ності для керівника органу досудового роз-
слідування, слідчого, як працівників орга-
ну досудового розслідування, майже зніве-
льовано внутрішньовідомчою практикою 
застосування відповідних Дисциплінарних 
статутів.
Слід розглянути і третій вид відпові-

дальності – адміністративну. Так, ч. 1 ст. 
1858 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП) визначає, 
що невиконання посадовою особою закон-
них вимог прокурора – тягне за собою на-
кладення штрафу від двадцяти до сорока 
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неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян. Зазначена норма в сьогоднішній 
редакції була внесена в КУпАП Законом 
України від 18 вересня 2012 року. Варто на-
голосити, що норма є досить лаконічною та 
не конкретизує ні суб’єкта відповідальнос-
ті, ні об’єктивної сторони адміністративно-
го правопорушення. Практика застосуван-
ня ч. 1 ст. 1858 КУпАП є надзвичайно ціка-
вою та містить в собі численні протиріччя. 
Саме тому, слід приділити увагу особливос-
тям практичного застосування положень ч. 
1 ст. 1858 КУпАП як напряму реагування 
прокурора на невиконання слідчими його 
вказівок та доручень.
Так, перше судове рішення, винесене 

за ч. 1 ст. 1858 КУпАП щодо слідчого (від-
повідно до даних Єдиного державного ре-
єстру судових рішень) датоване 30 січня 
2014 року [2]. Постанова суду має досить 
просту фабулу – слідчий не в повному об-
сязі виконав письмові вказівки старшого 
прокурора прокуратури Новопсковського 
району та не надав на них відповідь, вна-
слідок чого на слідчого було накладено ад-
міністративне стягнення у вигляді штра-
фу у розмірі 357 гривень. Слід відмітити, 
що протягом 2014–2016 років відбулися 
притягнення слідчих (за невиконання 
вказівок та ненадання у визначений про-
курором строк інформації про результати 
досудового розслідування), керівників ор-
гану досудового розслідування (за невико-
нання вказівок, ненадання у визначений 
прокурором строк інформації про резуль-
тати досудового розслідування, непере-
призначення слідчих у 293 кримінальних 
провадженнях (та 66 кримінальних про-
вадженнях) та начальника СКР (за неви-
конання законних вимог прокурора про 
здійснення тимчасового доступу до речей 
і документів, які містять охоронювану за-
коном таємницю, у кримінальних прова-
дженнях).
Варто вказати, що певна кількість про-

токолів про вчинення адміністративного 
правопорушення та доданих до нього ма-
теріалів поверталися судом у зв’язку з істот-
ними порушеннями норм КУпАП під час 
складання протоколу про адміністративне 
правопорушення та матеріалів, що позбав-

ляло суд прийняти законне і обґрунтоване 
рішення, зокрема: в протоколі про адмі-
ністративне правопорушення належним 
чином не зазначено та не конкретизовано 
місця, часу вчинення і суть адміністратив-
ного правопорушення; у протоколі не за-
значено, що порушила особа, які були її дії, 
форма їх вини та який нормативний акт 
передбачає відповідальність за правопору-
шення; невручення під розписку екземп-
ляру протоколу особі; до матеріалів не до-
дано доказів адміністративного правопору-
шення; матеріали справи надійшли до суду 
без опису, непрошиті та непронумеровані. 
Рішення суду щодо повернення матеріалів 
оскаржувалося прокурором, однак в при-
йнятті такої апеляційної скарги було, адже 
постанова судді про повернення протоколу 
про адміністративне правопорушення на 
доопрацювання виноситься на підготовчій 
стадії розгляду справи і не є постановою у 
справі про адміністративне правопорушен-
ня, ухваленою по суті. За таких обставин 
постанова судді про повернення протоколу 
про адміністративне правопорушення на 
доопрацювання апеляційному оскарженню 
не підлягає.
Також окремі суди звернули увагу про-

курорів на закінчення на момент розгляду 
справи про адміністративне правопору-
шення строків, передбачених ст. 38 КУ-
пАП.
Слід відмітити, що провадження в спра-

вах про адміністративне правопорушення 
за ч. 1 ст. 1858 КУпАП закривалися на під-
ставі п. 1 ст. 247 КУпАП за відсутністю події 
і складу адміністративного правопорушен-
ня з наступних підстав:

– у слідчого знаходиться 78 криміналь-
них проваджень, а вказівки прокурора на 
момент розгляду справи були виконані, 
саме тому суд не встановив умисного ухи-
лення від виконання вказівок прокурора;

– у начальника слідчого відділу були 
підстави вважати, що підпорядкованими 
йому слідчими буде виконана вимога про 
обов’язкове інформування, до вказаних у 
вказівках строків про стан виконання ви-
щевказаних вказівок, відповідно був від-
сутній умисел на вчинення відповідного 
адміністративного правопорушення;
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– у матеріалах відсутні відомості про те, 
коли саме були отримані вказівки разом із 
матеріалами кримінальних проваджень, 
що позбавляє суд можливості визначити, 
який саме строк мав слідчий для вико-
нання вказівок прокурора, та чи мав він 
об’єктивно необхідний час для проведен-
ня слідчих дій, зазначених прокурором, у 
визначений ним строк. Також суддя вра-
хував добове чергування в основній групі 
та відпочинок після такого чергування, 
при цьому саме в день відпочинку слідчий 
мав повідомити прокурора про виконан-
ня вказівок. Також судом було враховане 
те, що на момент розгляду справи вказів-
ки були виконані. Таким чином у слідчого 
відсутній умисел на ухилення від виконан-
ня законних вимог прокурора;

– слідчий протягом місяця перебував у 
відпустці, у зв’язку з навчанням, а протя-
гом інших трьох місяців був на чергуван-
ні в відділі поліції 24 рази та у вказаний 
період розслідував 62 кримінальних про-
вадження, тому не мав можливості вико-
нати вчасно вказівки прокурора. Зверну-
то увагу на те, що прокурором не надано 
матеріалів службового розслідування по 
цьому факту. Саме тому суддя прийшов до 
висновку, що неможливо довести прямий 
умисел слідчого, спрямований на невико-
нання вказівок прокурора;

– невиконання вказівок у кримінально-
му провадженні прокурор у протоколі про 
вчення адміністративного правопорушен-
ня кваліфікував за ч. 1 ст. 185 КУпАП (зліс-
на непокора законному розпорядженню 
або вимозі поліцейського, члена громад-
ського формування з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону, військо-
вослужбовця), а не за ч. 1 ст. 1858 КУпАП.
Варто звернути увагу на те, що всі апе-

ляційні скарги прокурора на закриття 
адміністративного провадження були ви-
знані такими, що не підлягають розгляду 
і повернені апелянту. Мотивування таких 
рішень полягало в тому, що у прокурора 
відсутнє право на оскарження таких по-
станов суду.
Однак слід звернути увагу на рішення 

суддів, що розглядають кваліфікацію ч. 1 
ст. 185 КУпАП під досить цікавим кутом 

зору та надзвичайно полярно підходять 
до розуміння норм права. Так, суддя Іл-
лічівського міського суду Одеської області 
вказав на те, що нормою ч. 1 ст. 1858 КУ-
пАП передбачено відповідальність за не-
виконання посадовою особою законних 
вимог прокурора. У відповідності зі п. 17 
ч. 1 ст. 3 КПК України «слідчий – службова 
особа органу внутрішніх справ …», але не 
посадова особа. Із наведеного видно, що 
прокурором давались письмові вказівки 
керівнику слідчого відділу, але не слідчо-
му, який не є суб’єктом адміністративно-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 1858 КУпАП. За таких обставин в діях 
слідчого відсутній склад відповідного ад-
міністративного правопорушення [3].
Подібною є думка іншого судді, що ви-

кладена наступним чином: матеріали не 
містять інформації на підтвердження того, 
що старший слідчий є посадовою особою, 
або особою на яку покладено організацій-
но-розпорядчі та консультативно-дорадчі 
функції. За таких обставин суд позбавле-
ний можливості прийняти рішення по 
справі, у зв’язку з чим матеріали про при-
тягнення до адміністративної відповідаль-
ності були повернені на дооформлення [4].
Зі змісту ч. 1 ст. 1858 КУпАП вбачаєть-

ся, що її суб’єктним складом є невизначене 
законом коло посадових осіб, а тому слід-
чий не є суб’єктом даного адміністратив-
ного правопорушення [5, 6].
Наступною є досить цікава теза суддів 

про те, що відповідно до положень ч. 4 
ст. 40 КПК України слідчий зобов’язаний 
виконувати доручення та вказівки проку-
рора, які надаються у письмовій формі. Не-
виконання законних вказівок та доручень, 
наданих у порядку, передбаченому КПК 
України, тягне за собою передбачену зако-
ном відповідальність, яка встановлюється 
п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК України, згідно з яким 
керівник органу досудового розслідування 
уповноважений відсторонювати слідчого 
від проведення досудового розслідуван-
ня вмотивованою постановою за ініціати-
вою прокурора або з власної ініціативи з 
наступним повідомленням прокурора та 
призначати іншого слідчого за наявності 
підстав, передбачених КПК України, для 
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його відводу або у разі неефективного роз-
слідування. Іншою формою відповідаль-
ності слідчого є дисциплінарна [5, 6, 7, 8]. 
Такий підхід є надзвичайно суперечли-
вим, адже судді фактично вказали на те, 
що відсторонення слідчого та відвід слід-
чого – це настання відповідальності для 
нього, однак судді, вказуючи на таке мо-
тивування, уникають формулювання виду 
такої відповідальності.
Інший суддя зазначає, що поняття 

«вказівка» та «вимога» не є тотожними. 
Відповідно до ст. 19 Конституції Украї-
ни визначено, що органи державної вла-
ди та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. Прокурор є посадо-
вою особою, діяльність якої носить пере-
важно процесуальний характер, тобто за 
формою і змістом регламентований спеці-
альним законодавством. Зі змісту Закону 
України «Про прокуратуру» випливає, що 
така форма взаємодії прокурора з іншими 
посадовими особами як «вимога» передба-
чена лише п.п. 3, 4, 6 ч. 1 ст. 26 зазначено-
го Закону під час реалізації функції нагля-
ду за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з об-
меженням особистої свободи громадян. 
У будь-яких інших випадках звернення 
прокурора з вимогами є безпідставним, 
оскільки реалізація його повноважень 
має здійснюватись у формах, визначених 
законодавством (запит, вказівка, дору-
чення, тощо). На думку суду, поширення 
поняття «вимога» на будь-яке звернення 
прокурора є безпідставним. Так само не-
належне реагування посадової особи на 
будь-яке звернення прокурора не завжди 
може бути розцінено як правопорушення, 
передбачене ст. 1858 КУпАП [6].
Поряд з цим є й альтернативні позиції. 

Так, суддя Київського районного суду міс-
та Харкова визначив, що посилання захис-
ника на те, що старший слідчий Головного 
управління ДФС у Харківській області не є 
суб’єктом правопорушення за ст. 1858 КУ-

пАП і не може нести адміністративну від-
повідальність, а лише дисциплінарну від-
повідальність за порушення цієї статті, суд 
до уваги не прийняв, у зв’язку з тим, що 
системний аналіз нормативно-правових 
актів (п. 350.1 ст. 350 ПК України, ч. 2 ст. 5 
та ч. 4 ст. 13 ЗУ «Про Дисциплінарний ста-
тут органів внутрішніх справ України», ч. 
1, ч. 2 ст. 15, ст. 1858, пп. 11 п. 1 ст. 255 КУ-
пАП, Закон України «Про внесення змін 
і доповнень до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності посадових 
осіб») дозволяє притягнути особу одно-
часно як до адміністративної, так і дис-
циплінарної відповідальності, а також те, 
що у розумінні ст. 1858 КУпАП службова 
особа є посадовою особою. Саме тому слід-
чий є суб’єктом адміністративного право-
порушення за ч. 1 ст. 1858 КУпАП. Суддя 
також не прийняв до уваги посилання за-
хисника на те, що вказівка прокурора не 
є вимогою, оскільки законна вимога про-
курора може бути оформлена у виді пись-
мової вказівки прокурора [9]. Більш того, 
суддя Любешівського районного суду у 
своєму рішенні чітко визначив, що відпо-
відальність за ч. 1 ст. 1858 КУпАП настає за 
невиконання посадовою особою законних 
вимог прокурора. При цьому, диспозиція 
цієї норми не містить виключень щодо 
суб’єктів цього проступку та констатував, 
що керівник органу досудового розслі-
дування є суб’єктами відповідальності за 
ст. 1858 КУпАП [10].
Узагальнивши судову практику слід ви-

знати, що формулювання диспозиції ч. 1 
ст. 1858 КУпАП є вкрай некоректним, адже 
допускає абсолютно протилежні рішення 
судів. Більш того, належне законодавче за-
кріплення вказаної норми мало б і превен-
тивний характер, адже слідчі (керівники 
органу досудового розслідування) розумі-
ли б невідворотність настання адміністра-
тивної відповідальності за неефективне 
досудове розслідування та ігнорування за-
конних вимог прокурора. Слід також від-
мітити і відсутність у прокурора права на 
оскарження відповідних рішень судів, що 
також негативно впливає на ефективність 
процесуальної діяльності прокурора.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуті основні проблеми, 

пов’язані з процесуальним реагуванням проку-
рора на випадки неефективного досудового роз-
слідування. Проаналізовані основні напрями 
такого реагування. Досліджено сучасну судову 
практику притягнення слідчих до відповідаль-
ності за невиконання вказівок прокурора.

SUMMARY 
Main problems connected with procedural 

response of the Prosecutor to cases of non-effective 
prejudicial inquiry have been considered in this 
article. Main lines of such response have been 
analyzed. Current jurisprudence on making 
investigation offi cers liable for non-fulfi llment 
of instructions given by the Prosecutor has been 
studied. 

Висновки
Слід визнати, що сучасна конструкція 

законодавчих актів України повністю по-
збавила прокурора будь-якого реального 
впливу на слідчого (чи керівника органу 
досудового розслідування) на норматив-
ному рівні та законних методів примусити 
слідчого (чи керівника органу досудового 
розслідування) сумлінно виконувати свої 
обов’язки, покладені на нього КПК Укра-
їни. При цьому, вирішити окреслені про-
блеми може лише вітчизняний законода-
вець.
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ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß 
ÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÀ 

ÁÀÒÜÊÀÌÈ (ÓÑÈÍÎÂËÞÂÀ×ÀÌÈ)

Статья посвящена исследованию совре-
менной проблематики реализации предста-
вительских полномочий родителями (усы-
новителями) в интересах их малолетних и 
несовершеннолетних детей. Изучаются кон-
кретные представительские полномочия ро-
дителей (усыновителей) и их ограничения. 
Рассматривается вопрос установления кон-
троля за осуществлением и дифференциация 
полномочий указанных субъектов относи-
тельно распоряжения имущественной сферой 
своих подопечных. Отдельно анализируется и 
высказывается собственная позиция по пово-
ду дискуссионного вопроса наличия законного 
представительства в правоотношениях меж-
ду родителями (усыновителями) и их несо-
вершеннолетними детьми. Автор определяет 
процессуальное, административное и имуще-
ственное представительство среди ключевых 
аспектов законного представительства, осу-
ществляемого родителями (усыновителями). 
Выдвигается тезис о том, что главной целью 
законного представительства выступает соз-
дание особого юридического состояния.

Ключові слова: захист прав та інтересів, законне 
представництво, процесуальні права неповнолітніх, 
майнове представництво, компенсаційний характер 
представництва.
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представництва, яке здійснюється батьками 
(усиновителями), досі виникають чисельні 
нові проблеми, що потребують наукового 
осмислення та пошуку дієвих шляхів вирі-
шення і зумовлюють актуальність обраної 
нами теми дослідження. Оскільки, попри те, 
що законне представництво досліджувалось, 
під різним кутом зору, такими вченими як 
І.О. Гелецька, С.Г. Керимов, І.А. Павлуник, 
Л.А. Романовська, В.В. Самолюк, Є.С. Сєвє-
рова та ін., чимало питань досі залишаються 
дискусійними та недослідженими. 
Тому метою цією статті є здійснення 

ґрунтовного наукового аналізу окремих ак-
туальних питань реалізації законного пред-
ставництва батьками (усиновлювачами) від 
імені та в інтересах своїх малолітніх та не-
повнолітніх дітей, висловлення пропозицій 
щодо вирішення практичних проблем в 
межах зазначеної проблематики.
Відповідно до ст. 242 Цивільного кодек-

су України (далі – ЦК України) [1] батьки 
(усиновлювачі) є законними представника-
ми своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. 
Сімейний кодекс України (далі – СК Укра-
їни) [2] дозволяє наповнити це загальне 
положення конкретним змістом, передба-
чаючи право батьків: 1) на захист прав, сво-
бод та законних інтересів дитини (згідно з 
ст. 154 СК України батьки мають право на 
самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки 
та сина; право звертатися до суду, органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування та громадських організацій за 
захистом прав та інтересів дитини, а також 

Представництво батьками (усиновите-
лями) своїх дітей виступає найбільш загаль-
ним та поширеним інститутом законного 
представництва, що втілює в собі усі його 
основоположні ознаки та особливості. При 
цьому в межах проблематики законного 
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непрацездатних сина, дочки як їх законні 
представники без спеціальних на те повно-
важень; право звернутися за захистом прав 
та інтересів дітей і тоді, коли відповідно до 
закону вони самі мають право звернути-
ся за таким захистом); 2) право управлін-
ня майном, належним малолітній дитині, 
без спеціального на те повноваження (ч. 1 
ст. 177 СК України). При цьому, хоча вка-
зані норми безпосередньо стосуються прав 
та повноважень батьків, але в силу дії ч. 4 
ст. 232 СК України, яка встановлює, що 
усиновлення надає усиновлювачеві права і 
покладає на нього обов’язки щодо дитини, 
яку він усиновив, у такому ж обсязі, який 
мають батьки щодо дитини, ці положення 
поширюється і на цю категорію законних 
представників. Отже, чинне українське за-
конодавство серед найважливіших аспектів 
законного представництва, здійснюваного 
батьками (усиновителями) виділяє: 1) про-
цесуальне та адміністративне представни-
цтво інтересів своїх дітей; 2) майнове пред-
ставництво.
Перший із вказаних видів представни-

цтва безпосередньо врегульовується і в про-
цесуальних кодексах. Так, відповідно до ч. 1 
ст. 271 Цивільного процесуального кодексу 
України (далі – ЦПК України) [3] під час 
розгляду справи, крім прав та обов’язків, 
визначених статтею 27 цього Кодексу (яка 
передбачає загальні права та обов’язки осіб, які 
беруть участь у справі – В.Ц.), малолітня або 
неповнолітня особа має також процесуальні 
права: 

1) безпосередньо або через представни-
ка чи законного представника висловлюва-
ти свою думку та отримувати його допомогу 
у висловленні такої думки;

2) отримувати через представника чи за-
конного представника інформацію про су-
довий розгляд; 

3) здійснювати інші процесуальні права і 
виконувати процесуальні обов’язки, перед-
бачені міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною Ра-
дою України. 
Важливим положенням, спрямованим 

на максимально ефективний захист та вра-
хування прав, свобод та законних інтересів 
дитини в цивільному процесі, є норма ч. 2 

цієї ж статті Кодексу, за якою суд роз’яснює 
малолітній або неповнолітній особі її права 
та можливі наслідки дій її представника чи 
законного представника, у разі якщо цього 
потребують інтереси цієї особи і за віком та 
станом здоров’я вона може усвідомити їх 
значення. Саме суд сприяє створенню на-
лежних умов для здійснення малолітньою 
або неповнолітньою особою її прав, визна-
чених законом, що неодноразово підкрес-
лювалось безпосередньо у судових рішен-
нях [4].
Суди дотримуються і вимоги щодо за-

безпечення права малолітньої чи неповно-
літньої дитини висловити власну думку в 
судовому засідання. Так, у судовому рішен-
ні Шевченківського районного суду м. За-
поріжжя від 20 жовтня 2014 року у справі 
№ 2/336/2298/2014, прямо вказується, що на 
виконання вимог ст. 271 ЦПК України щодо 
права малолітньої особи висловлювати свою 
думку, суд заслухав в судовому засіданні ма-
лолітню дитину – ОСОБА_3. А отже загалом 
процесуальні повноваження батьків (усино-
вителів) та інших законних представників 
не створюють перешкод для реалізації ди-
тиною своїх процесуальних прав самостій-
но, лише сприяючи їх захисту та належній 
репрезентації інтересів своїх підопічних в 
суді.
Непоодинокі на практиці і випадки, 

коли батьки (усиновителі), виступаючи за-
конними представниками своїх дітей, пода-
ють цивільний позов від їх імені відповід-
но до положень ч. 1 ст. 271 ЦПК України, 
але натомість захищають власні права та 
інтереси, порушуючи цим вимоги цивіль-
ного процесуального законодавства. Так, 
в ухвалі Джанкойського міськрайонного 
суду Автономної Республіки Крим від 5 лю-
того 2013 року у справі № 105/405/13- ц, 
суд, перевіривши матеріали позовної заяви 
ОСОБА_1, яка в порядку вказаної нами 
вище норми ЦПК України діє в інтересах 
малолітньої ОСОБА_2 (яка є її донькою) 
до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про усунення пе-
решкод у користуванні та розпорядженні 
власністю, встановив, що заява була по-
дана з порушенням вимог п. 2 ч. 2 ст. 119 
ЦПК України, а саме: позивач звернулася з 
позовом в порядку ч. 1 ст. 271 ЦПК України 
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в інтересах дочки, але просить усунути пе-
решкоди у користуванні та розпорядженні 
власністю щодо себе. При цьому вона не 
заявляла себе позивачем, а вимоги щодо 
усунення перешкод у користуванні житлом 
для дочки, яка є єдиним позивачем у по-
зові, взагалі відсутні в тексті заяви. Судом 
було запропоновано позивачеві у термін, 
який не перевищує п’яти днів з дня отри-
мання копії ухвали, усунути вказані недо-
ліки шляхом надання нового тексту позо-
вної заяви в якій зазначити всіх позивачів, 
чиї права порушені, та уточнити прохальну 
частину позову [5].
Вихідні положення забезпечення належ-

ного представництва дитини в процесі міс-
тяться і у міжнародних нормативно-право-
вих актах. Так, Європейська конвенція про 
здійснення прав дітей від 25 січня 1996 року 
(ратифікована Верховною Радою України 
3 серпня 2006 року) [6] містить багато норм 
щодо законного представництва. Зокрема, 
ст. 5 цієї Конвенції серед інших процесуаль-
них прав дитини визначає право клопотати 
самостійно або через інших осіб чи органи 
про призначення окремого представника, а 
у відповідних випадках – адвоката та право 
призначити свого представника, а ст. 9 пе-
редбачає, що у справах, що стосуються ди-
тини, у випадках, коли згідно з внутрішнім 
законодавством суб’єкти батьківської від-
повідальності позбавлені можливості пред-
ставляти дитину в результаті виникнення 
конфлікту інтересів між ними та дитиною, 
судовий орган має повноваження призна-
чити спеціального представника дитини в 
таких справах. 
Крім цього, ст. 10 вказаної Конвенції пе-

редбачає, що під час розгляду судовим ор-
ганом справ, що стосуються дитини, пред-
ставник, якщо його дії явно не суперечать 
найвищим інтересам дитини: a) надає дити-
ні всю відповідну інформацію, якщо згідно 
з внутрішнім законодавством дитина визна-
ється такою, що має достатній рівень розу-
міння; b) надає дитині роз’яснення, якщо 
внутрішнім законодавством дитина визна-
ється такою, що має достатній рівень розу-
міння, стосовно можливих наслідків реаліза-
ції її думки та стосовно можливих наслідків 
будь-якої дії представника; c) з’ясовує думку 

дитини та доводить її до відома судового ор-
гану.
Щодо майнового представництва, то в 

науковій літературі висувались пропозиції 
встановити законодавчий контроль за ді-
яльністю батьків стосовно розпорядження 
майном своїх малолітніх дітей (подібно до 
контролю, що здійснюють органи опіки та 
піклування над діяльністю опікунів та піклу-
вальників), щоб уникнути порушення прав 
та інтересів підопічних. Також висувалась 
ідея щодо диференціації представницьких 
повноважень батьків (усиновителів) залеж-
но від віку дитини, приводячи приклад ро-
сійського законодавства, де встановлено, 
що за малолітніх дітей до 6 років законні 
представники можуть здійснювати будь-які 
правочини, тоді як діти у віці від 6 до 14 
років можуть самостійно вчиняти: 1) дрібні 
побутові угоди; 2) угоди, спрямовані на без-
оплатне отримання вигоди, які не потребу-
ють нотаріального посвідчення або держав-
ної реєстрації; 3) угоди по розпорядженню 
коштами, наданими законним представни-
ком або за згодою останнього третьою осо-
бою для певної мети або для вільного розпо-
рядження (ст. 28 Цивільного кодексу Росій-
ської Федерації [7]). 
При цьому, автором пропозицій, на 

нашу думку було помилково зазначено, що 
законні представники дітей у віці від 6 до 
14 років вправі вчиняти від їх імені та в їх 
інтересах усі правочини, окрім вище зазна-
чених [8], оскільки право на їх здійснення 
надано самим підопічним. Зрозуміло, що 
таке положення невиправдано звужує пред-
ставницькі повноваження законних пред-
ставників у майновій сфері та не відповідає 
як цитованим законодавчим нормам зару-
біжного законодавства, так і практиці від-
повідних правовідносин. На нашу думку, 
внесення подібних змін до ЦК України, по-
перше, не є виправданим з точки зору за-
безпечення можливості малолітніх самостій-
но вчиняти ті чи інші дії, оскільки ч. 1 ст. 32 
цього Кодексу вже передбачає обсяг дієз-
датності осіб до 14 років, який, в інтересах 
практики цивільного обігу не потребує до-
повнення чи диференціації за віком дитини; 
по-друге, такі зміни змістовно не вплинуть 
на обсяг повноважень представника, оскіль-
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ки не обмежують його права вчиняти дрібні 
побутові правочини в інтересах підопічного 
або інші юридичні дії, не заборонені зако-
ном, щодо його майна та власності загалом. 
Щодо контрольної функції, то, на вва-

жаємо, що в першу чергу держава пови-
нна забезпечити організаційні та соціальні 
умови для виконання батьками своїх бать-
ківських обов’язків та належного здійснен-
ня законного представництва, у той час як 
загальна законодавча норма, що правочин, 
який вчиняється батьками (усиновлювача-
ми), не може суперечити правам та інтер-
есам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи не-
працездатних дітей уже закріплена в ч. 6 
ст. 203 ЦК України, як і аналогічні норми в 
СК України, ЦПК України тощо.
Також до цього часу спірним є питання 

здійснення законного представництва бать-
ками своїх неповнолітніх дітей і загалом 
класифікації відповідних відносин як пред-
ставницьких. На сьогодні серед науковців 
знайшла найбільшої підтримки позиція, що 
батьки (усиновителі) не є законними пред-
ставниками своїх неповнолітніх дітей [9]. 
Проте така позиція ґрунтується на, нашу 
думку, не на зовсім точному розумінні по-
ложень чинного цивільного законодавства, 
а тому потребує додаткового розгляду та ар-
гументування.
Звернемось, найперше, до самого за-

конодавства. Підкреслимо, що ч. 1 ст. 242 
ЦК України встановлює, що батьки (усинов-
лювачі) є законними представниками своїх 
малолітніх та неповнолітніх дітей. При цьо-
му, ст. 32 ЦК України оперує поняттям не-
повної цивільної дієздатності (що, крім вчи-
нення дрібних побутових правочинів, надає 
особі доволі широкий обсяг дієздатності, 
пов’язаний із самостійним встановлення 
для себе прав та виконання обов’язків, зо-
крема майнових), якою наділені неповноліт-
ні особи – діти у віці від 14 до 18 років. Деякі 
автори вбачають у цьому суперечливість та 
неузгодженість (редакційну помилку), допу-
щену законодавцем при конструюванні нор-
ми цього Кодексу, оскільки представництво 
батьками своїх неповнолітніх дітей можливе 
лише за умови обмеження їх в праві розпо-
ряджатись своїм заробітком тощо [10] – згід-
но з ч. 5 ст. 32 ЦК України за наявності до-

статніх підстав суд за заявою батьків (уси-
новлювачів), піклувальника, органу опіки та 
піклування може обмежити право неповно-
літньої особи самостійно розпоряджатися 
своїм заробітком, стипендією чи іншими до-
ходами або позбавити її цього права. І лише 
тоді, на думку авторів, батьки (усиновителі) 
виступатимуть законними представниками 
неповнолітнього, оскільки будуть наділени-
ми визначеними щодо заробітку своєї дити-
ни майновими повноваженнями.
Така ж думка закріпилась в науці і щодо 

інституту піклування та піклувальників 
як таких, що не наділені повноваженнями 
законних представників. У зв’язку з цим 
слушно зауважила І.О. Гелецька, що «такий 
погляд пов’язаний із загальноприйнятим у 
цивільному праві порівняно неповним ви-
значенням інституту представництва, від-
повідно до якого під останнім розуміють 
вчинення правочинів однією особою від 
імені іншої». Тому автор визнає, що сьогод-
ні у галузі цивільного права піклувальники 
законними представниками більше не йме-
нуються, хоча у галузі сімейного та процесу-
ального права як і раніше вважаються таки-
ми [11].
Вважаємо, що законодавче положення, 

закріплене у ЦК України з приводу закон-
ного представництва батьками своїх не-
повнолітніх дітей теж тлумачиться науков-
цями досить обмежено. Вказівка на те, що 
батьки є законними представниками своїх 
неповнолітніх дітей носить не компенсацій-
ний (як у разі малолітніх та недієздатних 
осіб), а, своєрідний субсидіарний характер 
– закон уповноважує їх бути законними 
представниками не суперечачи тому обся-
гу повноважень, якими наділяє неповно-
літню особу від 14 років. Тобто усі вказані 
законодавчі положення слід розглядати не 
як колізійні (у той час як протиріч, насправ-
ді, немає), а взаємодоповнюючі. Тоді як ви-
ключення на законодавчому рівні загальної 
норми, що уповноважує батьків бути закон-
ними представниками своїх неповнолітніх 
дітей, в першу чергу, суперечить їх правам 
та інтересам, як і інтересам цивільного обігу 
і процесуальній практиці, де батьки пред-
ставляють інтереси своїх дітей в межах саме 
обов’язкового представництва. 
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Найбільш повно висловлена нами пози-
ція відображена у ч. 1-2 ст. 39 ЦПК України, 
за якою: 1) права, свободи та інтереси мало-
літніх осіб віком до чотирнадцяти років, а та-
кож недієздатних фізичних осіб захищають 
у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, 
опікуни чи інші особи, визначені законом; 
2) права, свободи та інтереси неповнолітніх 
осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадця-
ти років, а також осіб, цивільна дієздатність 
яких обмежена, можуть (виділення наше – 
В.Ц.) захищати у суді відповідно їхні батьки, 
усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, 
визначені законом. Таким чином, цивільне 
процесуальне законодавство без можливос-
ті хибного тлумачення закріплює принцип 
субсидіарності (а не компенсаційний) харак-
тер законного представництва батьків (уси-
новителів), як і піклувальників щодо непо-
внолітніх осіб.
Це положення широко застосовується і у 

судовій практиці, що підтверджує правиль-
ність висунутих нами висновків та прак-
тичну доцільність закріплення за батьками 
(усиновителями) та піклувальниками по-
вноважень на здійснення законного пред-
ставництва в інтересах неповнолітніх дітей 
у розумінні чинного цивільного та цивіль-
ного процесуального законодавства. Так, 
до прикладу, у рішенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області від 
30 квітня 2014 року у справі № 369/2568/14-
ц, суд встановив, що з розпоряджень Ки-
єво-Святошинської районної державної 
адміністрації Київської області № 542 від 
22 липня 2013 року та № 603 від 6 серпня 
2013 року вбачається, що позивач є піклу-
вальником неповнолітньої ОСОБА_2, а 
отже відповідно до ч. 2 ст. 39 ЦПК України 
– її законним представником [12]. У рішен-
ні ж Солом’янського районного суду міста 
Києва від 10 листопада 2010 року у справі 
№ 2-3555-1/10 міститься прямий висновок, 
що оскільки позивач є неповнолітньою, то 
від її імені діє її мати ОСОБА_2 відповід-
но до ч. 2 ст. 39 ЦПК України як законний 
представник [13]. Враховуючи можливі за-
перечення щодо того, що мова йде про про-
цесуальне представництво, а не передбаче-
не нормами цивільного права, звертаємо 
увагу на їх тісну взаємопов’язаність як в ас-

пекті складових частин суб’єктивного права, 
так і крізь призму практичної доцільності в 
інтересах захисту прав та інтересів неповно-
літнього.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначи-

мо, що безпосередньою метою обов’язкового 
представництва є не вчинення тих чи інших 
правочинів, юридичних дій та досягнення 
певного правового результату (що характе-
ризує представництво добровільне), а ство-
рення особливого юридичного стану, в меж-
ах якого представництво – лише засіб реа-
лізації та захисту прав і законних інтересів 
принципала для обох сторін, що приймають 
у ньому участь (мова йде про внутрішні від-
носини представництва), а не засіб досягнен-
ня наперед визначеного та об’єктивованого 
правового результату. У світлі цього чинне 
українське законодавство серед найважли-
віших аспектів законного представництва, 
здійснюваного батьками (усиновителями) 
виділяє процесуальне та адміністративне 
представництво інтересів своїх дітей і май-
нове представництво, яке, щодо малолітніх 
осіб має компенсаційний характер, а щодо 
неповнолітніх – субсидіарний.

Література
1. Цивільний кодекс України від 

16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 
2003. – № 11. – Ст. 461.

2. Сімейний кодекс України від 
10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради 
України. — 2002. — №21-22. — Ст. 135.

3. Цивільний процесуальний кодекс 
України від 18.03.2004 р. // Відомості Вер-
ховної Ради України. — 2004. — № 40-41, 
42. — Ст. 492.

4. Рішення Апеляційного суду Кірово-
градської області від 24 лютого 2015 року у 
справі № 388/413/14-ц – [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/42872558

5. Ухвала Джанкойського міськрайон-
ного суду Автономної Республіки Крим від 
5 лютого 2013 року у справі № 105/405/13-
ц – [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/29368805

6. Європейська конвенція про здійснен-
ня прав дітей від 25.01.1996 – [Електронний 



163

Öþðà Â.Â. - Àêòóàëüí³ ïèòàííÿ çä³éñíåííÿ çàêîííîãî ïðåäñòàâíèöòâà áàòüêàìè...

SUMMARY 
The article investigates the contemporary 

problems of realization of representation powers 
by parents (foster parents) in the interests of 
minors. Studies the specifi c representation 
powers of the parents (foster parents) and their 
limitations. Considers the question of establishing 
of differentiation and monitoring of the 
implementation of powers of mentioned subjects 
with respect to disposition of the property sphere 
of their wards. Separately analyzes and expresses 
position on the debated issue of the presence of 
legal representation in the legal relationship 
between the parents (foster parents) and their 
minor children (older than 14 years). The author 
defi nes the procedural, administrative and property 
representation among the key aspects of legal 
representation exercised by parents (foster parents). 
He puts forward the thesis that the main purpose 
of legal representation is the creation of a special 
legal status.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню сучас-

ної проблематики реалізації представницьких 
повноважень батьками (усиновлювачами) в 
інтересах їх малолітніх та неповнолітніх ді-
тей. Вивчаються конкретні представницькі 
повноваження батьків (усиновлювачів) та їх 
обмеження. Розглядається питання вста-
новлення контролю за здійсненням та ди-
ференціація повноважень вказаних суб’єктів 
щодо розпоряджання майновою сферою своїх 
підопічних. Окремо аналізується та вислов-
люється власна позиція з приводу дискусійного 
питання наявності законного представни-
цтва у правовідносинах між батьками (уси-
новлювачами) та їх неповнолітніми дітьми. 
Автор визначає процесуальне, адміністратив-
не та майнове представництво серед ключо-
вих аспектів законного представництва, що 
здійснюється батьками (усиновлювачами). 
Висувається теза про те, що головною метою 
законного представництва виступає створен-
ня особливого юридичного стану.
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ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÏÐÀÂÀ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ó ÏÐÀÊÒÈÖ² 
ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÓÄÓ Ç ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ ÒÀ 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье исследуются основные подходы 
Европейского суда по правам человека и на-
циональных судебных органов к основаниям 
прекращения права собственности. Проана-
лизированы положения Конвенции о защи-
те прав человека и основоположных свобод 
и нормы действующего законодательства 
Украины, направленные на предотвращение 
безосновательного лишения лица собствен-
ности. Исследованы основания прекращения 
права собственности в практике Европейско-
го суда по правам человека и национальном 
законодательстве Украины, проведена клас-
сификация оснований прекращения права 
собственности. Особое внимание уделяется 
особенностям таких оснований прекраще-
ния права собственности как реквизиция и 
конфискация. В контексте исследуемой про-
блематики внимание автора уделяется осо-
бенностям правовой природы дискреционных 
полномочий, определены их основные призна-
ки, способы закрепления в законодательстве 
и основные требования к осуществлению дис-
креционной власти. Проведен критический 
анализ последних изменений в национальное 
законодательство в части отдельных вопро-
сов наложения ареста на имущество, пред-
ложены изменения в действующее законода-
тельство Украины.
Ключові слова: право власності, Європейський 

суд з прав людини, реквізиція, конфіскація, захист 
права власності.
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ÓÄÊ 347.233 (4ªÑ)

прав людини і основоположних свобод [1] 
та національним законодавством Украї-
ни передбачає розгляд основних підхо-
дів Європейського суду з прав людини та 
національних судових органів до підстав 
припинення основного речового права. 
Зокрема, значний науковий інтерес ста-
новлять питання запобігання необґрунто-
ваному позбавленню права власності.
Оскільки право власності визначається 

найфундаментальнішим речовим правом, 
яке створює основну юридичну передумо-
ву для нормального функціонування ци-
вільного обороту, законодавство детально 
регулює підстави його припинення, які 
визначено у ст.346 ЦК України [2].
Наведений у ч.1 зазначеної статті пе-

релік не є вичерпним. Відповідно до ч.2 
означеної норми право власності може 
бути припинене також в інших випадках, 
встановлених законом.
Так, ст.143 ЗК України [3] передбачає 

підстави для примусового припинення 
прав на земельну ділянку, ст.365 ЦК Укра-
їни – припинення права на частку у спіль-
ному майні за вимогою інших співвласни-
ків тощо.
Разом з тим, факт встановлення зако-

ном підстав для позбавлення права влас-
ності Європейський суд з прав людини 
вважає недостатнім для обґрунтування 
втручання в право власності.
Втручання в право власності, у тому 

числі й таке, що ґрунтується на законі, не 
повинно порушувати справедливої рівно-

Дослідження особливостей захисту 
права власності Конвенцією про захист 
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ваги між вимогами інтересів суспільства і 
захистом основних прав особи.
У правовому висновку Верховного 

Суду України, зробленому в Постанові по 
справі 6-92цс13 від 18 вересня 2013 року 
[4] зазначено, що основною метою ст.1 
Протоколу №1 [5] є попередження сва-
вільного захоплення власності, конфіска-
ції, експропріації та інших порушень без-
перешкодного користування своїм май-
ном.
При цьому в своїх рішеннях Європей-

ський суд постійно вказує на необхідність 
дотримання справедливої рівноваги між 
інтересами суспільства та необхідністю 
дотримання фундаментальних прав окре-
мої людини (наприклад, рішення у справі 
«Спорронг і Льоннрот проти Швеції» [6], 
«Федоренко проти України» [7]). Необхід-
ність забезпечення такої рівноваги відо-
бражено в структурі статті 1.
Зокрема, необхідним є дотримання об-

ґрунтованої пропорційності між застосова-
ними заходами та переслідуваною метою, 
яку намагаються досягти шляхом позбав-
лення особи її власності.
Таким чином, особу може бути позбав-

лено її власності лише в інтересах суспіль-
ства, на умовах, передбачених законом 
і загальними принципами міжнародно-
го права, а при вирішенні питання щодо 
можливості позбавлення особи власності 
має бути дотримано справедливу рівнова-
гу між інтересами суспільства та правами 
власника.
Підстави припинення права власнос-

ті можна умовно поділити на дві основні 
групи – припинення права власності з волі 
власника та примусове припинення права 
власності.
Термін «реквізиція» не є новелою 

національного законодавства, це тради-
ційний інститут права, відомий ще з до-
революційних часів. У дореволюційно-
му законодавстві Російської імперії під 
“реквізицією” розглядалося примусове 
придбання майна, необхідного для задо-
волення споживчих потреб армії, з про-
вадженням сплати або з видачею квитан-
ції після затвердження тарифів і встанов-
лених цін.

Водночас, слід зазначити, що дорево-
люційна наука називала цей інститут «екс-
пропріацією».
Відповідно до ст.353 ЦК України рек-

візиція визначається як вилучення май-
на власника в інтересах суспільства у ви-
падках стихійних лих, аварій, епідемій, 
епізоотій і при інших обставинах, що но-
сять надзвичайний характер, за рішенням 
державних органів в порядку і на умовах, 
встановлених законом, з виплатою йому 
вартості майна.
Необхідно зазначити, що можливість 

застосування реквізиції передбачена та-
кож ГК України (стосовно іноземних ін-
вестицій – ч.4 ст.397).
Загалом, необхідність спеціального за-

кону про реквізицію випливає з положень 
статті 41 Конституції України.
Необхідно зазначити, що в Україні за-

кон, яким би визначалися умови та по-
рядок реквізиції до всіх об’єктів та неза-
лежно від форми власності, не прийнято. 
Як наслідок, держава не сприяє розвитку 
гарантій прав власника у відносинах рек-
візиції щодо захисту права власності.
На нашу думку, для належного гаран-

тування права власності у разі вилучення 
майна для державних та суспільних по-
треб необхідно у ЦК України встановити 
вичерпний перелік підстав, які надають 
право на проведення реквізиції. В іншому 
випадку існуватиме можливість поширю-
вального тлумачення органами державної 
влади словосполучення «за інших надзви-
чайних обставин», що може спричинити 
незаконне позбавлення особи-власника 
належного йому права.
Разом з тим, на нашу думку, законода-

вець має уникати неточностей в законо-
давчій техніці. Зокрема, надання органам 
державної влади дискреційних повнова-
жень зумовлює численні зловживання з 
боку останніх.
В контексті викладеного значний ін-

терес становить з’ясування правової при-
роди дискреційних повноважень.
Визначення дискреційних повнова-

жень міститься в Наказі Міністерства юс-
тиції України № 1380/5 від 23 червня 2010 
р. «Про затвердження Методології прове-
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дення антикорупційної експертизи проек-
тів нормативно-правових актів» [8].
Пунктом 1.6 означеної Методології 

дискреційні повноваження визначаються 
як сукупність прав та обов’язків органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання, осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самовря-
дування, що надають можливість на влас-
ний розсуд визначити повністю або част-
ково вид і зміст управлінського рішення, 
яке приймається, або можливістю вибору 
на власний розсуд одного з декількох ва-
ріантів управлінських рішень, передбаче-
них проектом нормативно-правового акта.
Дискреційні повноваження мають такі 

ознаки:
1) дозволяють органу (особі, уповно-

важеній на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування) на влас-
ний розсуд оцінювати юридичний факт 
(фактичний склад), внаслідок чого можуть 
виникати, змінюватися або припинятися 
правовідносини;

2) дозволяють на власний розсуд оби-
рати одну з декількох запропонованих у 
проекті нормативно-правового акта форм 
реагування на даний юридичний факт;

3) надають можливість органу (осо-
бі, уповноваженій на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування) 
на власний розсуд обирати міру публічно-
правового впливу щодо фізичних та юри-
дичних осіб, його вид, розмір, спосіб реа-
лізації;

4) дозволяють органу (особі, уповнова-
женій на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування) обрати форму 
реалізації своїх повноважень – видання 
нормативного або індивідуально-правово-
го акта, вчинення (утримання від вчинен-
ня) адміністративної дії;

5) наділяють орган (особу, уповноваже-
ну на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування) правом повністю 
або частково визначати порядок здійснен-
ня юридично значимих дій, у тому числі 
строк та послідовність їх здійснення;

6) надають можливість органу (осо-
бі, уповноваженій на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування) 

на власний розсуд визначати спосіб ви-
конання управлінського рішення, у тому 
числі передавати виконання прийнятого 
рішення підлеглим особам, іншим орга-
нам державної влади та місцевого само-
врядування, встановлювати строки і про-
цедуру виконання.
Дискреційні повноваження можуть за-

кріплюватися в проектах нормативно-пра-
вових актів такими способами:

1) за допомогою оціночних понять, на-
приклад: «за наявності поважних причин 
орган вправі надати…», «у виключних ви-
падках особа, уповноважена на виконання 
функцій держави або місцевого самовря-
дування, може дозволити…», «рішення 
може бути прийнято, якщо це не супер-
ечить суспільним інтересам…» тощо;

2) шляхом перерахування видів рі-
шень, що приймаються органом (особою, 
уповноваженою на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування), 
не вказуючи підстав для прийняття того 
чи іншого рішення або шляхом часткового 
визначення таких підстав;

3) шляхом надання права органу (осо-
бі, уповноваженій на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування) 
при виявленні певних обставин (настанні 
конкретних юридичних фактів) приймати 
чи не приймати управлінське рішення за-
лежно від власної оцінки цих фактів;

4) за допомогою нормативних припи-
сів, що містять лише окремі елементи гіпо-
тези чи диспозиції правової норми, що не 
дозволяють зробити однозначний висно-
вок про умови застосування нормативного 
припису або правові наслідки застосуван-
ня такого припису.
Належним чином встановлені дискре-

ційні повноваження дозволяють забезпе-
чити ефективну правозастосовну діяль-
ність органів державної влади та місцевого 
самоврядування, осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування.
У справі «Свято-Михайлівська Па-

рафія проти України» [9] Європейський 
суд зазначив, що визначення дискрецій-
них повноважень, якими наділені органи 
державної влади в сфері основоположних 
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прав, у спосіб, що фактично робить ці по-
вноваження необмеженими, суперечило 
б принципу верховенства права. Відпо-
відно, закон має чітко визначати межі по-
вноважень компетентних органів та чітко 
визначати спосіб їх здійснення, беручи до 
уваги легітимну мету засобу, який розгля-
дається, щоб гарантувати особі адекват-
ний захист від свавільного втручання.
Також у даному рішенні було зазна-

чено, що Суд ставить під сумнів, що по-
ложення закону були «передбачуваними» 
та надавали достатньо гарантій проти 
свавільного застосування, оскільки він не 
здатний запобігти зловживанню з боку 
державних органів реєстрації, які мають 
необмежені дискреційні повноваження в 
реєстраційних питаннях.
В англійській судовій практиці напра-

цьовані наступні вимоги до здійснення 
дискреційної влади:

1) дискреційна влада повинна викорис-
товуватися лише для тих цілей, для яких 
вона встановлена (цілі встановлюються 
нормативно або виводяться з тексту зако-
нодавчого акта шляхом його тлумачення);

2) дискреційні рішення повинні при-
йматися розумно та обґрунтовано. Влада 
повинна бути здатною довести, що вона 
діяла з урахуванням факторів, що мають 
відношення до справи та ґрунтувалася на 
адекватній фактологічній базі;

3) рішення не повинно бути нерозум-
ним, абсурдним або ірраціональним.
Відтак, механізм здійснення, способи 

і термін відшкодування вартості реквізо-
ваного майна, вилученого майна для дер-
жавних потреб повинен мати чітку право-
ву регламентацію, адже відсутність такого 
механізму ставить власника у вкрай неви-
гідні умови та не гарантує йому очікувано-
го відшкодування.
Конфіскація – це безоплатне позбав-

лення права власності особи на майно за 
рішенням суду як санкція за вчинення 
правопорушення у випадках, встановле-
них законом.
Відповідно до ч.6 ст.41 Конституції 

України [10] конфіскація майна може бути 
застосована виключно за рішенням суду 
у випадках, обсязі та порядку, встановле-

них законом. Аналогічна норма міститься 
у ст.354 ЦК України та ст.148 ЗК України.
Конфіскація у цивільно-правових від-

носинах застосовується як наслідок вчи-
нення правочину, який порушує публіч-
ний порядок, вчинений з метою, що су-
перечить інтересам держави і суспільства 
(ч.3 ст.228 ЦК України) і за ГК України 
– як наслідок визнання недійсним госпо-
дарського зобов’язання (ст.208).
На думку О.В.Дзери, норма ст.354 ЦК 

України виявилася позбавленою реально-
го змісту, адже у новому ЦК України від-
сутні норми, які б передбачали конкретні 
підстави для застосування “цивільно-пра-
вової конфіскації” майна. Законодавчий 
вакуум в ЦК щодо конкретних підстав 
конфіскації майна заповнений нормами 
інших галузей законодавства, зокрема 
кримінального, адміністративного, митно-
го [11].
Необхідно додати, що цивільно-пра-

вова конфіскація не є санкцією в розу-
мінні приватного права. Перш за все, це 
пов’язано з тим, що, особа-правопоруш-
ник не позбавляється належного їй об’єкта 
права власності на користь держави. 
На нашу думку, конфіскацію в розу-

мінні ЦК України необхідно кваліфікува-
ти виключно в якості особливої підстави 
припинення права власності. Зокрема, 
норма про конфіскацію може розглядати-
ся як бланкетна та відсилати до відповід-
них публічно-правових норм (наприклад, 
санкція відповідної статті особливої час-
тини кримінального кодексу передбачає 
позбавлення особи майна, а відповідна 
норма цивільного кодексу передбачає, що 
в такому випадку право власності припи-
няється в розумінні права приватного).
Значний науковий інтерес в контек-

сті викладеного становить Закон Украї-
ни “Про внесення змін до Кримінально-
го процесуального кодексу України щодо 
окремих питань накладення арешту на 
майно з метою усунення корупційних ри-
зиків при його застосуванні”.
Так, даним Законом арешт майна ви-

значається як тимчасове позбавлення за 
ухвалою слідчого судді або суду права на 
відчуження, розпорядження та (або) користу-
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вання майном, щодо якого існують достат-
ні підстави вважати, що воно є предметом, 
засобом чи знаряддям його вчинення, до-
казом злочину, набуте злочинним шляхом, 
доходом від вчиненого злочину, отримане 
за рахунок доходів від вчиненого злочину 
або може бути конфісковане та застосову-
ється до підозрюваного, обвинуваченого, 
засудженого, або може підлягати спеціаль-
ній конфіскації щодо третіх осіб, юридич-
ної особи або для забезпечення цивільно-
го позову.
Арештованим може бути майно, яким 

володіє, користується чи розпоряджаєть-
ся підозрюваний, обвинувачений, засу-
джений, треті особи, юридична особа, до 
якої може бути застосовано заходи кримі-
нально-правового характеру за рішенням, 
ухвалою суду, слідчого судді.
Арешт може бути накладений на рухо-

ме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій 
валюті готівкою або у безготівковій формі, 
в тому числі кошти та цінності, що зна-
ходяться на банківських рахунках чи на 
зберіганні у банках або інших фінансових 
установах, видаткові операції, цінні папе-
ри, майнові, корпоративні права, які пере-
бувають у власності або володінні, корис-
туванні, розпорядженні підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, 
щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого 
судді, суду визначено необхідність арешту 
майна.
Звертає на себе увагу визначення аре-

шту як тимчасового позбавлення права на 
відчуження, розпорядження та (або) ко-
ристування майном. Означена дефініція 
жодним чином не узгоджується з існую-
чими цивілістичними концепціями змісту 
права власності: на нашу думку, законода-
вець припустився системної помилки при 
співвідношенні понять «відчуження» та 
«розпорядження», які співвідносяться як 
видове та родове поняття відповідно.
До того ж, цитованим законом не пе-

редбачено позбавлення власника права 
володіння відповідним майном – натомість 
йдеться про позбавлення права користу-
вання.
Враховуючи викладене вважаємо за 

необхідне внести відповідні зміни до Кри-

мінального процесуального кодексу Укра-
їни, визначивши арешт майна як тимчасо-
ве позбавлення права володіння, корис-
тування та розпорядження майном, щодо 
якого існують достатні підстави вважати, 
що воно набуте злочинним шляхом.
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SUMMARY 
The article considers basic access of European 

Court of Human Rights and national courts to 
formation of property termination. The author 
analyses basic positions of Convention and current 
legislation of Ukraine aimed to prevent baseless 
dispossession of a person’s property. The author 
studies access of property termination under the 
case law of European Court of Human Rights 
and current legislation of Ukraine and classifi es 
different access of property termination. Signifi cant 
attention of the autor is paid to distinctions of 
such access of property termination as impress 
and confi scation. In context of named agenda the 
author’s attention is paid to distinctions of legal 
nature of discretionary authority. The author 
specifi es signs, methods of legal enfoursment 
and main demands of execution of discretionary 
authority. The author carries out a review of latest 
legislation amendments regarding to different 
matters of attachment of property and saggests 
amendments to current legislation of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
В статті досліджуються основні підходи 

Європейського суду з прав людини та наці-
ональних судових органів до підстав припи-
нення права власності. Проаналізовані по-
ложення Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод та норми чинного 
законодавства України, що спрямовані на 
запобігання необґрунтованому позбавленню 
особи належного їй права власності. Дослі-
джено підстави припинення права власності 
в практиці Європейського суду з прав людини 
та національному законодавстві України, про-
ведено класифікацію підстав припинення пра-
ва власності. Значна увага приділяється осо-
бливостям таких підстав припинення права 
власності як реквізиція та конфіскація. В 
контексті досліджуваної проблематики увага 
автора приділена особливостям правової при-
роди дискреційних повноважень, визначено їх 
ознаки, способи закріплення у законодавстві 
та основні вимоги до здійснення дискреційної 
влади. Проведено критичний аналіз останніх 
змін до національного законодавства в час-
тині окремих питань накладення арешту на 
майно, запропоновані зміни до чинного зако-
нодавства України.

червня 1996 року // Відомості Верховної 
Ради України від 23.07.1996 – 1996 р., № 
30, стаття 141.

11. Дзера О.В. Принцип непорушності 
права власності вимагає додаткових зако-
нодавчих гарантій. Цивілістична доктрина 
і формування громадянського суспільства. 
Матеріали міжнародної науково-практич-
ної конференції, Київ, 3 жовтня 2014 року. 
– К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. с.32-33.
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В статье, на основе анализа действую-
щего законодательства Украины, регулиру-
ющего отношения в указанной сфере, опреде-
лены пути оптимизации системы субъектов 
управления финансовой системой в Украине, 
координации и взаимодействия между ними. 
Доказано, что административно-правовую и 
методологическую базу взаимодействия и ко-
ординации субъектов управления финансовой 
системой в Украине необходимо совершенство-
вать таким образом, чтобы обеспечить их 
комплексный, систематический и систем-
ный характер, максимальный уровень инте-
грации и коммуникации субъектов управления 
в указанной сфере.

Ключові слова: оптимізація, суб’єкти управлін-
ня, фінансова система України, координація, вза-
ємодія.
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ÓÄÊ 342.5(477)

ніст ративної реформи в Україні» зазначало-
ся, що існуюча в Україні система державного 
управління залишається в цілому неефек-
тивною, вона еклектично поєднує як інсти-
тути, що дісталися у спадок від радянської 
доби, так і нові інститути, що сформувалися 
у період незалежності України. Ця система 
є внутрішньо суперечливою, незавершеною, 
громіздкою і відірваною від людей, внаслі-
док чого існуюче державне управління стало 
гальмом у проведенні соціально-економіч-
них і політичних реформ. Тому зміст адміні-
стративної реформи полягає, з одного боку, 
у комплексній перебудові існуючої в Україні 
системи державного управління всіма сфе-
рами суспільного життя. Попре великий об-
сяг роботи, здійснений у сфері оптимізації 
структури органів державного управління, 
ефективну та надійну національну модель 
його механізму запровадити досі так і не вда-
лося. 

Стан дослідження
Проблематика управління фінансовою 

системою в Україні була предметом дослі-
джень у наукових роботах таких вчених, 
як: М.І. Карлін, В.М. Опаріна, В.І. Оспіще-
ва, Л.В. Кривенко, О.В. Ісаєва, М.М. Єрмо-
шенко, М.І. Зубок, Г.П. Іванова, С.М. Ілля-
шенко, Г.В. Карпінська, В.В. Коваленко та 
інших. Проте, економічні, соціальні та полі-
тичні умови сьогодення потребують пошуку 
нових шляхів оптимізація системи суб’єктів 
управління фінансовою системою в Україні, 
координації та взаємодії між ними.

Постановка проблеми
Удосконалення в Україні механізму ад-

міністративно-правового механізму управ-
ління фінансовою сферою передбачає реа-
лізацію цілого ряду заходів за декількома 
напрямками, одним із яких є оптиміз ація 
системи суб’єктів управління фінансовою 
системою, а також поліпшення якості й 
ефективності їх координації та взаємодії між 
собою. Одразу ж слід відмітити, що питання 
оптимізації механізму державного управлін-
ня (в його вузькому розумінні), вже доволі 
давно та гостро стоїть перед Українськими 
державою і суспільством. Ще в Указі Прези-
дента України від 22.07.1998 № 810/98 «Про 
заходи щодо впровадження Концепції адмі-
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Саме тому метою статті є: визначення 
шляхів оптимізації системи суб’єктів управ-
ління фінансовою системою в Україні, коор-
динації та взаємодії між ними.

Виклад основного матеріалу
Якщо говорити безпосередньо про роз-

виток фінансової сфери України, то сьогод-
ні одним із головних програмних докумен-
тів тут є Комплексна Програма розвитку 
фінансового сектору України до 2020 року 
від 18.06.2015 № 391, розроблена Націо-
нальним банком України. У Програмі зазна-
чається, що розвиток фінансового сектору 
протягом 2009 – 2014 років мав дискретний 
та непропорційний характер. Банківська 
система зростала випереджаючими темпами 
порівняно з іншими сегментами фінансового 
сектору, зокрема емісійна діяльність на рин-
ку акцій, корпоративних облігацій, випуск 
цінних паперів інститутів спільного інвесту-
вання. Розвиток небанківського фінансового 
сектору було ускладнено відсутністю ефек-
тивного законодавства, систем регулювання 
та пруденційного нагляду, що призвело до 
появи значної кількості кептивних фінансо-
вих установ та «фінансових пірамід», стри-
мувало розвиток ринку фінансових послуг і 
призводило до поглиблення кризи недовіри 
до фінансового сектору в цілому [1].
Задля вирішення цих та інших про-

блем фінансового сектору було: проведено 
трансформацію і перерозподіл функцій між 
регуляторами фінансового сектору, оптимі-
зовані організаційні структури та спрощені 
внутрішні процеси регуляторів; впровадже-
но ефективний консолідований нагляд за 
фінансовим сектором на основі принципів 
IOSCO, IAIS, Basel III, Solvency II, EIOPA, 
BIS, що надало можливість ефективно діа-
гностувати, попереджати розвиток систем-
них ризиків та оцінювати реальну і потен-
ційну дію шоків на фінансовий сектор та 
учасників; використовується зважений на 
ризик підхід оцінки випадків відмивання 
грошей та створена ефективна система ді-
яльності наглядової служби (як всередині 
країни, так і з іноземними агенціями) і відпо-
відно до рекомендацій та вимог FATF діють 
системи протидії фінансуванню тероризму, а 
також механізми викриття шахрайства; за-

проваджено необхідну законодавчу базу для 
використання новітніх технологій у банків-
ській сфері, розширено методи ідентифікації 
клієнтів. У банківському секторі впровадже-
но МСФЗ. Створено єдину інформаційну 
систему даних для формування статистич-
ної, регуляторної та фіскальної звітності, 
впроваджено єдині стандарти електронного 
документообігу у фінансовому секторі [1].
Також у зазначеній Програмі передба-

чено, що з метою розбудови інституційної 
спроможності регуляторів фінансового сек-
тору, планується: 1. Забезпечити інституцій-
ну та фінансову незалежність регуляторів та 
ФГВФО; 2. Посилити інституційний контр-
оль роботи регуляторів; 3. Підвищити ефек-
тивність інструментів впливу регуляторів на 
учасників фінансового сектору. 4. Провести 
трансформацію регуляторів та перерозподіл 
функцій; 5. Перейти до нагляду та оверсайта 
на основі оцінки ризику; 6. Посилити вну-
трішній контроль регуляторів; 7. Налагоди-
ти комунікації регуляторів зі споживачами 
та учасниками фінансового сектору; 8. Під-
вищити ефективність протидії зловживан-
ням у фінансовому секторі; 9. Підвищити 
ефективність регуляторів та ФГВФО у части-
ні роботи з проблемними активами у фінан-
совому секторі (у т. ч. шляхом створення та 
налагодження роботи Ради з фінансової ста-
більності); 10. Посилити координацію між 
регуляторами фінансового сектору; 11. По-
кращити координацію між саморегулівними 
організаціями та регуляторами; 12. Упро-
вадити єдині стандарти звітності та обміну 
інформацією; 13. Забезпечити можливість 
використання ІТ-технологій учасниками фі-
нансово [1].
Ми в цілому схвально оцінюємо та під-

тримуємо комплекс заходів, розроблених 
Нацбанком України для вдосконалення ін-
ституційно-організаційно забезпечення ме-
ханізму управління фінансовим сектором. 
Однак разом із тим хотіли б наголосити, що 
сьогодні оптимізації потребує не лише вну-
трішня організаційна структура окремих ре-
гуляторів та контрольно-наглядових органів 
у сфері фінансів, на чому акцентує увагу НБУ, 
а уся система управління. Адже проблема 
полягає не тільки у тому, що внутрішня ор-
ганізаційно-управлінська структура окремих 
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державно-владних суб`єктів, які здійснюють 
управління окремими аспектами фінансової 
сфери, не дозволяє їм з належним рівнем 
ефективності виконувати свої завдання та 
функції, але й у тому, що між різними лан-
ки досліджуваного механізму немає якісної, 
змістовної та дієвої взаємодії, крім того у них 
процвітає бюрократія та корупція. 
Враховуючи зазначене, вважаємо, що 

одним із напрямків оптимізації системи 
управління фінансовим сектором в Украї-
ні є укрупнення та, відповідно, зменшення 
кількості суб`єктів контролю з послідуючим 
створенням суб`єкта-мегарегулятора націо-
нального фінансового ринку. 
Варто відзначити точку зору, яку вислов-

лює І. А. Канцір, відповідно до якої доціль-
ність впровадження мегарегулятора з пози-
ції державного регулювання пояснюється 
наступними факторами: відсутність ефектив-
ної кооперації між різними регуляторами; — 
висока залежність від урядових чиновників, 
недостатнє фінансування і брак професій-
них кадрів; можливість прояву синергетич-
ного ефекту і усунення наявних дублюючих 
функцій; можливість економії на масштабах; 
консолідація людського капіталу, яка дозво-
лить підвищити ефективність регулятора в 
кризових ситуаціях [2].
Далі автор звертає увагу на те, що вра-

ховуючи інтереси фінансової системи та її 
учасників, впровадження єдиного органу 
регулювання також є доцільним, оскільки 
фінансові інститути (страхові компанії, пен-
сійні фонди, банки, інвестиційні структури) 
мають тенденцію до використання схожих 
фінансових інструментів і піддаються впли-
ву схожих ризиків (концепція фінансового 
супермаркету). Крім того тенденція до злит-
тя компаній та капіталів призводить до по-
яви крупних фінансових конгломератів, що 
складаються з різних фінансових структур, а 
ефективний нагляд за такими організаціями 
можливий лише за наявності консолідовано-
го підходу [2].
Звісно, запровадження мегарегулятора 

фінансовим ринком досить складний та ба-
гатоетапний процес, для ефективної реаліза-
ції якого необхідна підготовка відповідного 
нормативно-правового, організаційного та 
іншого підґрунтя, крім того сам стан фінан-

сової сфери повинен обумовлювати необ-
хідність створення мегарегулятора. Нажаль 
сьогодні ані державно-владний механізм, ані 
фінансовий ринок України, ані його учас-
ники реально ще не готові до таких глибо-
ких та різких перетворень. З цього приводу 
слушно відмічають Л. В. Кривенко та О. В. 
Ісаєва, що фінансовий ринок України є не-
достатньо зрілим та розвиненим, на ньому 
ще не склалися відповідні передумови для 
запровадження єдиного органа регулю-
вання фінансового ринку. На сьогоднішній 
день секторна модель регулювання, що діє 
в Україні, є оптимальною та не має бути за-
мінена на модель мегарегулятора [3, c.36]. 
Разом із тим дослідниці наголошують, що 
така потреба може виникнути в майбутньо-
му, а отже, необхідно здійснювати комплекс 
відповідних підготовчих заходів [3, c.36]. Зо-
крема такими заходами на їх думку є: вста-
новлення пріоритетів фінансової політики 
держави, вироблення стратегії розвитку фі-
нансового сектору за участю Міністерства 
фінансів; забезпечення надійної системи об-
міну інформацією між наглядовими органа-
ми на базі підписання угод і меморандумів 
про співпрацю та обмін інформацією; удо-
сконалення нормативно-правової бази для 
уніфікації регуляторних вимог, процедур і 
методів; підвищення вимог до ліцензування 
діяльності фінансових установ; покращення 
стану фінансування державою діяльності ор-
ганів нагляду або часткове їх фінансування 
за рахунок учасників ринку; покращення 
умов роботи та рівня матеріального заохо-
чення фахівців, удосконалення системи під-
готовки кадрів та підвищення їх кваліфіка-
ції; підвищення рівня стійкості та прозорості 
роботи фінансового сектору [3, c.36].
І. А. Канцір вважає, що в умовах підго-

товки українського фінансового сектору до 
створення мегорегулятора, реформуван-
ня регулювання та нагляду на фінансовому 
ринку України повинне здійснюватися за 
чотирма основними напрямами: по-перше, 
шляхом уніфікації норм і правил держав-
ного регулювання на фінансовому ринку з 
поступовою концентрацією регуляторних 
функцій в одному державному органі; по-
друге, відокремлення наглядових функцій 
від регуляторних та впровадженням систе-
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ми пруденційного нагляду в усіх основних 
сегментах фінансового ринку; по-третє, під-
вищенням ролі саморегулівних організацій 
професійних учасників і встановленням їх 
більш тісного зв’язку регуляторними орга-
нами; по-четверте, суттєвим поліпшенням 
фінансування державних регуляторів, у тому 
числі з ринкових джерел [ 2].
Втім, визнаючи факт того, що на сьогод-

ні в Україні секторальний метод управління 
фінансовим ринком із не може бути повніс-
тю замінений мегарег улятором, мусимо й 
відзначити те, що вітчизняний фінансовий 
сектор має цілу низку недоліків, (як то: ко-
рупц ія, бюрократія, нечіткість та дублюван-
ня повноважень регулюючих та контролю-
ючих органів, неефективне використання 
бюджетних коштів, відсутність злагодженос-
ті та консолідованості у  роботі різних ланок 
досліджуваного механізму управління, низь-
кий рівень професійності, невизначеність 
відповідальності с уб`єктів контрольно-на-
глядової діяльності у сфері фінансів, та  н..), 
які все більше свідчать про актуалізацію 
пита ння створення мегарегулятора, роль 
якого може виконувати, як новостворений 
суб`єкт, т ак і Національний банк України. 
Вважаємо за необхідне зауважити, що 

попре ряд позитивних аспектів, які має ство-
рення мегарегулятора, наявність останнього 
несе і певні заг рози, однією із основних серед 
яких є можливість надмірної  н. вно изованості 
останнього. З цього приводу справедливою 
є твердження про т е, що створення мегаре-
гулятора завжди має політичний підтекст, 
адже формується дуже впливова інституція, 
що має значно більшу вагу, ніж окремі регу-
лятори. І хоча мегарегулятор у межах країни 
дає більше технічних можливостей для залу-
чення експертів, більш масштабного збору й 
аналізу інформації, не можна недооцінювати 
значення такої інституції на політико-еко-
номічній аре ні країни, і тому до створення 
мегарегулятора слід підходити з великою 
обережністю та ретельністю [3, c.36]. Для 
того, щ об мегарегулятор був з одного боку 
політично нейтральним, а з іншого – не ви-
користовувався в якості адміністративного 
ресурсу, тобто як засіб тиску,  щоб він діяв 
ефективно, доцільно та раціонально, керую-
чись, перш за все, діючим законодавством та 

обумовлено існуючими ри нковими потреба-
ми, цей суб`єкт повинен по-перше, мати під 
час здійснення своїх повноважень достатній 
рівень незалежності від інших державно-
владних суб`єктів, а по-друге, бути підзвіт-
ним як уряду, так і парламенту. 
Далі вважаємо за необхідне приділити ува-

гу таким питанням як вдосконалення взаємодії 
та координації діяльності суб`єктів управління 
фінансовою сферою в Україні, адже ситуація із 
цими аспектами управлінської діяльності у за-
значеній галузі не однозначно. 
Спершу слід відмітити, що взаємодія та 

координація неодмінні елементи соціаль-
ного управління, особливо такого, що здій-
снюється декількома різними суб`єктами по 
відношенню до складної, багатоелементної 
системи, якою, зокрема виступає фінансова 
система України. Необхідність взаємодії та 
координації, незалежно від того як їх ро-
зуміти: як інструмент, форму, засіб, напря-
мок, метод управління, пояснюється тим, 
що вони гармонізують діяльність механізму 
управління, забезпечують його цілеспря-
мованість, високу дієвість та ефективність. 
Жоден механізм не працюватиме належним 
чином, якщо його елементи не взаємодіяти-
муть один з одним.
Якщо говорити про взаємодію суб`єктів 

управління фінансовою сферою, то голов-
ною проблемою тут є, перш за все, її фраг-
ментарний, несистематичний характер. На 
сьогодні існує ціла низка нормативно-пра-
вових актів, переважно підзаконного відо-
мчого та міжвідомчого характеру, якими 
регламентуються основні організаційно-
правові та процедурні аспекти взаємодії 
тих чи інших органів влади, що здійснюють 
управління фінансовою сферою (наприклад: 
Спільний Наказ Головного контрольно-ре-
візійного управління України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Служби безпеки 
України, Генеральної прокуратури України 
від 19.10.2006 N 346/1025/685/53 «Про за-
твердження Порядку взаємодії органів дер-
жавної контрольно-ревізійної служби, орга-
нів прокуратури, внутрішніх справ, Служби 
безпеки України»; Наказ Мінфіну України 
від 15.12.2015 № 1146 «Про затвердження 
Порядку взаємодії територіальних органів 
Державної фіскальної служби України, міс-
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SUMMARY 
The article, based on an analysis of current 

legislation of Ukraine regulating relations in this 
fi eld, the ways of optimization of the management 
of the fi nancial system in Ukraine, coordination 
and cooperation between them. It is proved that 
the administrative and legal and methodological 
framework of cooperation and coordination of 
control subjects of the fi nancial system in Ukraine 
should be improved so as to provide them with a 
comprehensive, systematic and systemic nature, the 
highest level of integration and management of 
communication subjects in this area.

АНОТАЦІЯ 
У статті, на основі аналізу чинного зако-

нодавства України, що регулює відносини у за-
значеній сфері, визначено шляхи оптимізації 
системи суб’єктів управління фінансовою сис-
темою в Україні, координації та взаємодії між 
ними. Доведено, що адміністративно-правову 
та методологічну базу взаємодії й координацію 
суб`єктів управління фінансовою системою в 
Україні необхідно вдосконалювати таким чи-
ном, щоб забезпечити їх комплексний, сис-
тематичний та системний характер, мак-
симальний рівень інтеграції та комунікації 
суб`єктів управління у зазначеній сфері.

цевих фінансових органів та територіальних 
органів Державної казначейської служби 
України у процесі повернення платникам 
податків помилково та/або надміру сплаче-
них сум грошових зобов’язань»; Наказ Мін-
фіну України від 29.12.2011 № 1789 «Про за-
твердження Порядку взаємодії Міністерства 
фінансів України з центральними органами 
виконавчої влади, діяльність яких спрямову-
ється та координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра фінансів України» та 
 н..). Однак на практиці взаємодіючі сторони, 
найчастіше не використовують увесь потен-
ціал взаємодії, зупиняючись лише на одній 
чи двох найзручніших, та не обов`язково 
найефективніших формах взаємовідносин. 
Що ж стосується координації діяльності 

органів управління фінансовою сферою, то 
тут стан справ ще гірший, адже вона фак-
тично не має належного адміністративно-
правової бази. Адже як правила у законодав-
стві лише закріплюється, що той чи інший 
суб`єкт здійснює координацію, втім яким 
чином він її реалізує, у яких напрямках та 
формах, якими методами, в якому порядку 
діюче нормативно-правове підґрунтя більш-
менш детально та змістовно не регламентує. 
Зрозуміло, що така ситуація не накладає ні-
яких суворих обов`язків ані на суб’єктів ко-
ординації, ані на тих, по відношенню до кого 
вона має здійснюватися.

Висновки
У зв`язку із вище викладеним вважа-

ємо, що адміністративно-правову та мето-
дологічну базу взаємодії й координацію 

суб`єктів управління фінансовою системою 
в Україні необхідно вдосконалювати таким 
чином, щоб забезпечити їх комплексний, 
систематичний та системний характер, мак-
симальний рівень інтеграції та комунікації 
суб`єктів управління у зазначеній сфері. На 
наше переконання основним координацій-
ним центром у питанні управління фінансо-
вою сферою України має стати Міністерство 
фінансів, яке повинне узгоджувати та спря-
мовувати діяльність інших загальнодержав-
них та регіональних органів влади у фінан-
совій галузі. Крім того Мінфін повинен слід-
кувати за якістю та ефективністю взаємодії 
суб`єктів управління фінансовою системою 
між собою, а також із громадськістю, забез-
печувати належний рівень прозорості та від-
критості цієї взаємодії. 
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В статье определено понятие «налог», 
«налогооблажения», «прибыльное налогоо-
блажения», «прибыльное право», надано соб-
ственное мнение об налогооблажении в Укра-
ине та об внедрении новой отрасли права как 
подоходное право и определено место и роль по-
доходного права в системе финансового права 
Украины.
Ключові слова: податок, оподаткування, прибут-

кове право та прибутковий податок.

 ÄÆÅÆÓËÀ Òåòÿíà ²âàí³âíà - Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ 
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даткування, ставки податку, загальні умови 
оподаткування, особливості оподаткування 
доходів, отриманих громадянами за осно-
вним місцем роботи та не за основним міс-
цем роботи, від заняття підприємницькою 
діяльністю, особливості оподаткування до-
ходів, що підлягають виплаті в Україні гро-
мадянами, які не мають постійного місця 
проживання в Україні, іноземців та осіб без 
громадянства та права і обов’язки осіб, що 
підпадають під дію цього Декрету [1]. 
Проблемою, також в теорії є саме визна-

чення прибуткового права. Зазвичай роз-
глядається питання прибуткового податку 
та особливостей їх нарахування та виплаті.

Саме тому метою статті є надання та 
визначення поняття прибуткового права, 
визначення його місця та ролі в системі 
фінансового права України та аналіз поло-
жень чинного законодавства, які стосують-
ся здійснення процедури оподаткування, а 
також вироблення пропозицій щодо подо-
лання існуючих недоліків та прогалин.

Виклад основного матеріалу
В юридичній літературі відсутній за-

гальний підхід до визначення прибутково-
го права. 
У сучасних умовах перебудови еконо-

міки України, становлення та розвитку 
ринкових відносин у державі важливе міс-
це займає державне регулювання фінансо-
во-господарської діяльності фізичних осіб 
- суб’єктів підприємницької діяльності, а 

Постановка проблеми
Сьогодні бракує теоретичних дослі-

джень з правового регулювання та визна-
чення прибуткового права як певного своє-
рідного виду фінансового права та податко-
вого права зокрема, оскільки існує чимало 
суперечностей з приводу віднесення при-
буткового права до вищезазначених видів 
та виділення окремого інституту, галузі чи 
науки. В науковій літературі будь-яких до-
сліджень із даної проблеми немає.
У науці фінансового права прибуткове 

право як певний елемент податкового пра-
ва на теперішній час є об’єктом ретельного 
вивчення та все ж привертає до себе увагу.
Крім того, правове регулювання вка-

заної проблеми перебуває на дуже низь-
кому рівні, оскільки до кінця 2011 року 
діяв Декрет Кабінету Міністрів України 
«Про прибутковий податок з громадян» від 
26.12.1992 року №13-92, що втратив чин-
ність 01.01.2012 року, який визначав плат-
ників прибуткового податку, об’єкт опо-
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також накопичень громадян. Оподаткуван-
ня доходів фізичних осіб є складовою час-
тиною фінансового механізму держави [3].
У результаті перерозподілу доходів 

(платежів) фізичних осіб, з одного боку, 
реалізується економічна доктрина щодо 
рівня добробуту різних верств населення, 
а з іншого - формується фінансова база дер-
жави. Сфера перерозподілу доходів фізич-
них осіб є одним з основних фінансових ре-
сурсів держави. Одним із вагомих важелів 
регулювання розподілу між державою та 
населенням фінансових ресурсів є прибут-
ковий податок з громадян та інші податки, 
які входять до складу податкової системи 
України [3].
Держава відображає інтереси суспіль-

ства в різних сферах життєдіяльності, роз-
робляє і здійснює відповідну політику 
– економічну, соціальну, екологічну, демо-
графічну тощо. При цьому, в якості засобів 
взаємодії об’єкта і суб’єкта державного ре-
гулювання соціально-економічних проце-
сів застосовуються фінансово-бюджетний, 
кредитний, і ціновий механізм [3].
Фінансово-бюджетна система містить 

відносини з приводу формування і викори-
стання фінансів держави – бюджету і поза-
бюджетного фонду.
Важливою артерією фінансово-

бюджетної системи є податки. 
Податки у тій формі, з якою ми 

зустрічаємся у сучасних умовах, склалися 
відносно недавно, хоча основні елементи 
механізма оподаткування зародилися ще у 
давнині.
Водночас запровадження податків мало 

надзвичайно важливе прогресивне значен-
ня для розвитку людського суспільства. Мо-
білізуючи через податки значні ресурси в 
своє розпорядження, державні структури 
забезпечували захист своєї держави, розви-
вали виробництво, поліпшували матеріаль-
не становище громадян, суттєво впливали 
на стан і розвиток науки, культури, міждер-
жавних зв’язків. 
В будь-якій державі громадяни 

зобов’язані віддавити частину своїх дохо-
дів на загальнодержавні потреби. Доскона-
лість форм методів передавання цих коштів 
свідчить про рівень розвитку держави. 

Проте не слід забувати, що податки є й 
дуже небезпечною зброєю в розпоряджен-
ні держави. Без наукової концепції подат-
кової політики вони можуть перетворитися 
на гальмо економічного розвитку держа-
ви. Тому досить важливо, щоб кожна кра-
їна мала розумну, досконалу та ефективну 
податкову політику. 
Центральною ланкою сучасної подат-

кової системи є прибуткове оподаткування 
особистих доходів. Це викликане не тіль-
ки тим, що всі суспільні відношення так чи 
інакше замикаються на людину, робітника, 
але і тим, що тяжкість особистого прибут-
кового податку задає рівень обкладання ін-
шими податками [4].
Прибутковий податок з громадян є од-

ним із елементів поповнення державного 
бюджету. 
Оподаткування доходів фізичних осіб 

є складовою частиною фінансового меха-
нізму держави. У результаті перерозподілу 
доходів (платежів) фізичних осіб, з одного 
боку, реалізуються економічна доктрина 
щодо рівня добробуту різних верств насе-
лення, а з іншого – формується фінансова 
база держави. Прибутковий податок яв-
ляється одним із головних джерел надхо-
дження до бюджету в економічно розвине-
них країнах [3].
Прибутковий податок з громадян у до-

ходній частині бюджету повинен зростати 
при зростанні ВВП та частки оплати праці 
в ресурсах його формування [3].
Досвід зарубіжних країн показує, що 

прибутковий податок стягується із грома-
дян країни та їх доходів, або окремої особи, 
або сім`ї в цілому. В розумінні країн, для 
яких вказаний податок приносить величез-
ні прибутки в державу, під доходами розу-
міється всі без виключень надходження в 
сім`ю, зокрема, заробітна плата, премії та 
винагороди, виплати за довічне утриман-
ня, пенсія, доходи від рухомого майна, зем-
леволодінь, сільського господарської, про-
мислової діяльності тощо [4]. 
Відповідно до вищезазначеного варто 

зауважити, що Україна наближається до 
такого розуміння «доходу», оскільки дослі-
джуючи питання податків у системі подат-
кового права України, то станом на сьогодні 
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з`являються все нові та нові види податків, 
які серед населення викликають багато не-
задоволення та обурення, оскільки рівень 
проживання в Україні занадто низький, в 
порівнянні з зарубіжними країнами, зокре-
ма, США, Франція.
Варто зауважити, що як і в зарубіжних 

країнах так і в Україні, під прибутковий 
податок не підпадають доходи, які не до-
сягають законодавчо встановлених сум та 
цифр. 
Водночас, прибутковим податком мож-

на визначити податки, які за своїми осо-
бливостями мають на меті поповнити дер-
жавну казну та, крім того, в деякій мірі, 
зрівняти верстви населення тієї чи іншої 
країни для досягнення стабільності в еко-
номічному розвитку держави та його про-
гресуванні.
У зв’язку із цим, ми можемо виокреми-

ти власне визначення прибуткового права 
та дослідити його місце в системі фінансо-
вого права.
Так, погодитися з тим, що прибуткове 

право є окремим інститутом або галуззю 
фінансового права дуже важко, оскільки, 
як уже було нами досліджено, що головним 
об’єктом та предметом вивчення є податки, 
які за своєю природою здатні у великій мірі 
наповнювати державний бюджет. Тоді, ви-
ходячи із вивчення науки фінансового пра-
ва та податкового права, можна достеменно 
відзначити, що такий вид податків підпа-
дає під дію загальнодержавного законодав-
чого акту Податкового кодексу України, у 
зв’язку з чим можна говорити про віднесен-
ня прибуткового права до системи в тому 
числі і податкового права.
Тому, під прибутковим правом можна 

розуміти підвид податкового права, пред-
метом якого є накопичення державно-
го бюджету за рахунок коштів громадян, 
отриманих у відсотках від всіх доходів гро-
мадян, визначених на законодавчому рівні, 
а об’єктом є певний вид податку, що санк-
ціонується та гарантується державою.
Проте, окремо виділяти прибуткове 

право, на мою думку, є недоречним.
Прибуткове право розглядається че-

рез призму податкового права, що, в дея-
кій мірі, визначається у вищезазначеному 

Декреті, якій втратив чинність на підста-
ві внесення змін до Податкового кодексу 
України.
Таким чином, доцільно розглядати при-

буткове право як певний елемент податко-
вого права, де податки повинні відігравати 
роль накопичення та збагачення.
Проте, якщо порівнювати прибуткове 

право та податкове та їх роль та місце у сис-
темі фінансового права, то варто сказати, 
що для того щоб виділити окрему науку чи 
сферу в галузь права, то для цього повинно 
бути самостійними та особливими предмет 
вивчення, об’єкт та суб’єкт правового ре-
гулювання тощо, що не можна сказати про 
прибуткове право.
Предметом та об’єктом правового регу-

лювання в загальному розумінні є так зва-
ний прибутковий податок з громадян.
Таким чином, не дивлячись на досить 

застарілі наукові доробки щодо питання 
прибуткового оподаткування чи прибутко-
вого права (як такого в сучасному розумін-
ні) та відсутності теоретичних досліджень. 
Все ж таки варто звертати увагу на роль 
та місце прибуткового оподаткування та, 
виходячи з вказаного, розвивати та впро-
ваджувати в науку інститут та/або галузь 
права як прибуткове право, що входить до 
системи фінансового права.
Прибутковий податок може становити 

ефективний фіскальний інститут лише за 
умови досягнення в державі певної стадії 
економічного розвитку, коли суб`єкти го-
сподарювання матимуть достатньо можли-
востей для одержання прибутку, а грома-
дяни особистих доходів, головною складо-
вою яких є заробітна плата.
Низький рівень заробітної плати і вза-

галі рівень життя наслення зумовлює низь-
ку частку прибуткового податку з громадян 
в доходах бюджету. 
Удосконалення прибуткового оподат-

кування населення повинно здійснюватись 
через посилення соціального спрямування 
податку, а також шляхом створення сти-
мулюючої моделі оподаткування суб`єктів 
підприємницької діяльності. 
Вважаю за необхідне виокремити та за-

пропонувати для наступних досліджень, 
можливо і аналізу, оскільки впроваджен-
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SUMMARY 
The article defi nes the term «tax», «Taxation», 

«profi table taxation», «profi table right» Nada own 
opinion on Taxation treaties in Ukraine that on the 
introduction of a new branch of law as an income 
right and the place and role of income right in the 
Ukrainian fi nancial system of law.

АНОТАЦІЯ 
У статті визначено поняття «податок», 

«оподаткування», «прибуткове оподаткуван-
ня», «прибуткове право», наведено власні дум-
ки з приводу оподаткування в Україні та впро-
вадження нової галузі права як прибуткове 
право та визначено місце та роль прибутково-
го права в системі фінансового права України.

ня нового інституту (галузі) права в систе-
му права потребує важливих теоретичних 
напрацювань. Так, перш за все необхідно 
звернути увагу на поняття податків в дер-
жаві, їх види та роль, потрібно дослідити 
податки з точки зору поняття їх населен-
ням та громадянином зокрема, їх відно-
шення та розуміння. Виділяти прибуткове 
праве в окрему галузь є досить суперечли-
вим питанням, оскільки з вищевказаного 
випливає, що потрібно детально досліджу-
вати основні складові, які дозволяють ви-
окремити певний інститут (галузь) в окре-
му науку. Проте ця проблема залишається 
проблемою, так як, прибуткове право тіс-
но межує та співcтавляється з податковим 
правом.

Література
1. Податковий кодекс України: [Елек-

тронний ресурс] // Відомості Верховної 
Ради України. – 2010. – Режим доступу 
до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/2755-17. 

2. Декрет Кабінету Міністрів України: 
[Електронний ресурс] // Відомості Верхо-
вної Ради України. – 1992. – Режим доступу 
до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/13-92/page. 

3. Лютий І.О. Досвід індивідуального 
прибуткового оподаткування в США 
/ І.О. Лютий, О.О. Крівцов // Фінанси 
України. - 2009. - № 9. – С. 12–25.

4. Чугунов І.Я. Податок з доходів фі-
зичних осіб у системі фінансово - еконо-
мічного регулювання / І.Я. Чугунов, А.Б. 
Ігнатенко // Фінанси України. – 2006. – №4. 
– С. 3 – 14.



179

Áîðäóí-Êîìàð Í.². - Ô³ëîñîôñüêî - ñâ³òîãëÿäí³ çàñàäè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè

Ô²ËÎÑÎÔÑÜÊÎ - ÑÂ²ÒÎÃËßÄÍ² ÇÀÑÀÄÈ 
ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ

В статье раскрывается проблема фило-
софско-мировоззренчеких оснований защиты 
прав человека. Подчеркивается необходимость 
преодоления легистских негумманистических 
оснований правозащитной деятельности, по-
скольку они существенно тормозят форми-
рование современной эффективной системы 
правовой защиты.
Ключові слова: ідеологія, правова ідеологія, 

правовий ідеал, правосвідомість, ідеї, цінності, 
мета права, образ права.

 ÁÎÐÄÓÍ-ÊÎÌÀÐ Íàòàë³ÿ ²ãîð³âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè ô³ëîñîô³¿ ïðàâà òà 
þðèäè÷íî¿ ëîã³êè ÍÀÂÑ

ÓÄÊ 340.12

В науковій літературі цілком слушно на-
голошується на тому, що правова захище-
ність людини – це свідчення рівня демокра-
тичного та правового розвитку суспільства, 
його цивілізованності, показник якості жит-
тя населення, якості діяльності державної 
влади, її гуманістичності, стану функціону-
вання її органів, зокрема тих, що здійснюють 
правоохоронну та правозахисну діяльність 
[1, с.1]. Природні, а тому невідчужувані від 
людини, необхідні для її розвитку права, як 
певні можливості її повноцінного самоствер-
дження та розвитку в конкретно-історичних 
умовах, об’єктивно визначаються рівнем 
розвитку людства (економічним, духовним, 
соціальним) і мають бути загальними та рів-
ними для всіх громадян країни,
Кожна демократична країна для ствер-

дження, реалізації та захисту прав та свобод 
своїх громадян та й загалом людей створює 
певні передумови різного плану: соціально-
економічні, політичні, духовно-культурні. 
Особливо важливо в умовах транзитивно-

го суспільства вибудувати надійну систему 
та механізм захисту цих прав, оскільки такі 
суспільства в цьому плані відносяться до 
групи ризику – де немає розвиненої демо-
кратії, контролю народу за діяльністю дер-
жавної влади, тобто, там, де не стверджено 
принципу народовладдя, де народ усунений 
від участі в публічному адмініструванні та 
контролі за ним, там порушення прав люди-
ни стає типовим явищем. Нинішня Україна 
в цьому плані є промовистим прикладом. 

 Нині в Україні, як відомо, існує “подвій-
ний” захист прав та свобод – як на конститу-
ційному рівні, так і на рівні ЄКПЛ. Проте, 
істотного позитивного впливу на реалізацію 
та захист своїх прав українці нині не відчу-
вають. Проблеми практичного застосування 
рішень Європейського Суду з прав людини 
залишаються ще не до кінця вирішеними. 
Ці проблеми, на жаль, перешкоджають про-
веденню правової реформи в Україні зага-
лом і особливо відчутний їх вплив на сферу 
захисту конституційних прав та свобод лю-
дини. 

 На наш погляд, на проблему захисту 
прав людини в Україні має істотний вплив 
світоглядно-філософський чинник. Захист 
прав людини має ґрунтуватися на таких сві-
тоглядно-ідеологічних засадах, які відпові-
дають загальнолюдським принципам права, 
гуманістичним смислам права, сучасному 
образу людини в праві, сучасним погля-
дам на сіввідношення людини та держави 
тощо. На жаль, на цей аспект аналізованої 
проблеми наші правознавці не звертали 
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поки що належної уваги, хоча сама пробле-
ма праворозуміння загалом розробляється 
такими авторами як: Ю.Білас, В.Братасюк, 
С.Головатий, М.Козюбра, В.Кравець, 
П.Рабінович, Л.Петрова та ін.[1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7].

 Названі вище проблеми практичного за-
хисту прав людини полягають в значній мірі 
у невідповідності праворозуміння, що формува-
лося у більшості представників української 
юридичної еліти в радянський період, та й 
пострадянський, тобто, легістського підходу до 
розуміння правової реальності, праворозумінню 
сучасному, юридичному, та й загалом вимогам 
та реаліям сьогодення. Звідси й часткове 
сприйняття та тлумачення норм Конвенції, 
а отже, й розуміння можливостей держави 
щодо захисту конвенційних прав, що є осо-
бливо важливим для України на сучасному 
етапі її розвитку. Бо, чим швидше відчують 
пересічні українці європейське ставлення 
публічної і найперше державної влади до 
реалізації та захисту їх прав та свобод, тим 
швидше європейське майбутнє України ста-
не незворотним процесом.
Ми цілком погоджуємося з позицією 

В.І.Вишковської, яка справедливо наголо-
шує, що: «На жаль, розмитість, невизначе-
ність, а то й повна відсутність юридичних 
правил, які б регулювали захист громадян, 
свідчать про незадовільну правову ситуацію, 
яка склалася в суспільстві. Юридичні меха-
нізми, які діяли в минулому зруйновані, нові 
ще не сформовані, а ті що діють, недоскона-
лі. В таких умовах правовий статус людини 
і громадянина, закріплений в Конституції 
України, не має реального підґрунтя. А це 
загрожує перетворенням суб’єктивних прав 
у декларацію, відірвану від реального жит-
тя» [9, с. 53–58].

 В залежності від того, як трактувалося 
співвідношення людини та держави, які об-
рази людини та держави домінували в пев-
ний період розвитку суспільства відповідно і 
розумівся механізм захисту прав людини. В 
контексті державоцентричного світогляду, 
який лежить в основі легістського типу пра-
ворозуміння функція захисту права загалом 
і прав людини зокрема, належить винят-
ково державі. Як наголошує згадана вище 
В.Вишковська, «Тривалий час у юридичній 

літературі функції держави розглядалися в 
контексті теорії патерналізму, через призму 
класової сутності державної влади та відпо-
відних їй соціальних завдань» [1, с.10]. Така 
ситуація була зумовлена монополією дер-
жави в усій правовій сфері: держава була 
єдиним правотворцем (нормотворцем), в 
особі її уповноважених органів та посадо-
вих осіб єдиним правозастосувачем, єдиним 
суб’єктом охорони та захисту права [4; 8; 
10; 11]. ЇЇ монополія в правовій сфері була 
забезпечена відсутністю громадянського 
суспільства, здатного цю монополію подо-
лати. Народ, будучи відчуженим від влади, 
не мав реальної можливості захищати свої 
права[10]. 

 Тоталітаризм забезпечує собі продо-
вження у часі, заперечуючи права людини 
як невідчужувані природні, стверджуючи 
принцип державоцентизму всіма можли-
вими засобами, в т.ч. і неконтрольованим 
з боку народу, громадянського суспільства, 
яке відсутнє, застосуванням насильства [11].

 Зрозуміло, що названі вище принципи 
державоцентризму та законності як засади 
захисту прав людини в контексті легістсько-
го типу праворозуміння спотворювали і саму 
ідею захисту прав людини [12]. Держава за-
хищала, по суті, надані нею самою чи видані 
нею права, а правильніше, – норми неправо-
вих законів, які були засобами порушення 
невідчужуваних прав людини. Тобто, кон-
цепт «захист прав людини» був тотожним 
концепту «захист норм закону», оскільки 
права людини трактувалися як надані дер-
жавою засобом створення нормативно-пра-
вових актів, законодавства, яке само могло 
ці права порушувати. В разі такого ототож-
нення мовиться по суті, про пседоправову за-
хисну діяльність, оскільки це діяльність, що 
здійснюється поза правом, його смислови-
ми характеристиками, принципами та цін-
ностями, не ґрунтується на праві. Тобто, це 
свавільна, вільна від принципу правової рів-
ності, псевдоправомірна чи неправомірна 
діяльність влади.
Автори, що представляють легістський-

нормативістський підхід, захист права і зво-
дять, як правило, до сукупності чи системи 
норм [13, с.192]. З позицій легізму право 
загалом – це і є система норм позитивного 
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права. Цей, т.з. вузький підхід до розуміння 
права не оперує поняттям «правової реаль-
ності» як системного утворення, що включає 
в себе різні форми та прояви права, в т.ч. 
і його захисту [11]. Захист права як явище 
існував, але трактування його сутність зо-
крема, в колишній радянській системі було 
спотворено, звужено, збіднено. До уваги у 
цьому достатньо багатому у змістовно-струк-
турному плані, багатогранному компоненті 
правової реальності було взято і абсолюти-
зовано лише його нормативно-знаковий 
прояв, і виключено його діяльнісно-гуманіс-
тичний вимір[13].
Але, якщо взяти до уваги те, що в умовах 

тоталітарного суспільства людина завжди 
перебуває в ситуації поразки від держави, в 
приниженому стані перед нею, що було закі-
плено законодавчо і постійно підтверджува-
лося на практиці, то та сукупність норм, яку 
автори – нормативісти трактували як право-
вий захист, доволі часто був, по суті, норма-
тивістським, псевдоправовим захистом.
Отже, державоцентризм як світоглядна 

засада не може «обслуговувати» державно-
правову діяльність в умовах ствердження 
демократичних засад життя, тобто, потрі-
бен новий, якісно інший світогляд, інші за-
садничі принципи.

 В контексті юридичного (природно-
правового) підходу право мислиться не-
відчужуваним від людини, яка вважається 
найвищою цінністю. Зрозуміло, що з цього 
принципу випливає висновок про похідний 
від людини характер держави, яка має ви-
конувати сервісні функції, найважливішою 
з-поміж них є функція захисту прав та сво-
бод людини [4; 14 ]. Захист її прав випливає 
з її людської природи, тобто має антропо-
логічний характер. Відмова держави від за-
хисту прав людини є зрадою людини, чин-
ником її деперсоналізації, а то й фізичного 
знищення. 

 Спираючись на принцип антропоцен-
тризму, можемо стверджувати, що правоза-
хисна функція держави відповідно до такої 
засади, має бути глибоко гуманістичною, 
сприяти розвитку людини як особистості та 
повноцінного суб’єкта права. Проте право-
захисна діяльність в контексті юридичного 
(природно-правового) підходу монополь-

но належати лише державі не може. Таку 
функцію може виконувати також і грома-
дянське суспільство, його структури, і народ 
як суб’єкт права. 
З огляду на появу ще й такого суб’єкта 

захисту прав людини як громадянське сус-
пільство, філософсько-правова галузь зна-
ння має оперувати відповідними концеп-
тами, поняттями та категоріями, які відо-
бражають ці правові реалії. Отже, є сенс 
оперувати концептами правозахисна функція 
та правозахисна діяльність громадянського 
суспільства і правозахисна функція та право-
захисна діяльність держави, яка і є суттю цієї 
функції. 
Перш, ніж ми їх визначимо та проаналі-

зуємо, нагадаємо, що правовий захист можна 
розуміти як застосування правоохоронних 
заходів (курсив Н.Бордун-Комар) за допомо-
гою юрисдикційного втручання держави 
[15, с.23-33], тобто, не виокремлюючи гро-
мадянського суспільства, його структур як 
суб’єктів правозахисної діяльності і роблячи 
наголос на діяльнісному вимірі. Тобто, мо-
виться насправді про державно-правовий за-
хист.
Інший автор, П.Анісімов під захистом 

прав людини розуміє «комплекс гарантова-
них державою і міжнародним співтовари-
ством організаційно-правових засобів, які 
покликані забезпечити реалізацію права 
людини на правовий захист та призначені 
для усунення перешкод на цьому шляху, а 
також відновлення порушених прав та по-
карання правопорушників» [16, с.113-114]. 

 В цьому трактуванні захисту прав люди-
ни на передній план висунуто, як бачимо, 
таких суб’єктів захисту права як держава та 
міжнародне співтовариство, а також орга-
нізаційно-правові засоби національного та 
міжнародного плану. Науковці слушно під-
креслюють, що «усунення перешкод» мож-
ливе і в порядку правозастосування, зокре-
ма з використанням правоінтерпретаційної 
діяльності. Тобто, захист прав людини з по-
зицій П.Анісімова є достатньо широким [16, 
с.34]. На наш погляд, позиція П.Анісімова 
більш перспективна, оскільки розширює 
коло суб’єктів правозахисної діяльності, від-
носячи до них міжнародні інституції та ін-
ших суб’єктів права. Це важливий аспект 
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проблеми в контексті євроінтеграційних 
прагнень України і наявності уже нині дво-
рівневої системи захисту прав людини в 
Україні. 
Сучасні українські правознавці, вико-

ристовуючи діяльнісний підхід, все більше 
схиляються до трактування правового за-
хисту не як статичного явища, а як певного 
виду діяльності – юрисдикційної діяльнос-
ті уповноважених органів по відновленню 
порушених прав чи права. Це т.з. проце-
суальне трактування захисту прав людини 
(О.Бринцев, С. Гусарєв, В.Нор, М. Орзіх, Є. 
Пушкар, А.Пилипенко та ін..) [17; 18; 19; 21 
]. Саме цей підхід, з акцентом на правових 
заходах та способах розгляду та вирішення 
спорів, дозволяє подати правовий захист у 
вузькому трактуванні, відмежувати його від 
розширеного, наголошує Т.Пашук [20].

 На наш погляд, цілком витримує на-
укову критику позиція, згідно з якою за-
хист прав людини є проявом охорони права за-
галом, на чому акцентують В. Нор, М. Орзіх, 
Т.Пашук, П.Рабінович [19; 20; 21; 22].

 Враховуючи сказане вище, вважаємо 
доречним закцентувати на тому, що захист 
прав людини – це використання комплексу 
заходів та засобів народом, громадянським 
суспільством, державою та міжнародним 
співтовариством, спрямованих на приму-
сове виконання обов’язку, необхідного для 
реалізації права людини, або ж щодо попе-
редження чи припинення його порушення. 
В цьому трактуванні захисту прав людини 
ми наголошуємо на тому, що захист прав 
людини – явище, що вийшло за межі наці-
онального правового простору і стало між-
народною проблемою, набуло глобального 
характеру.
Нам видається, що на цьому аспекті важ-

ливо наголосити, якщо зважити на те, що 
нинішня Україна не позбулася легістсько-
го державоцентричного підходу до тракту-
вання права та правових явищ. В контексті 
легістської доктрини чи типу праворозу-
міння захист прав людини виключає будь-
який міжнародний вимір, оскільки людина 
з її правами та свободами не мислиться в 
цьому контексті загальнолюдською цінніс-
тю. Окрім цього, легізм як не гуманістична 
ідеологія та практика, ототожнюючи право 

загалом із системою норм лише державно-
го права, тобто законодавством, трактуючи 
права людини як права, «надані державою», 
тим самим теж виключає міжнародний ви-
мір. 

 Ми наголосили також на діяльнісній суті 
захисту права, на діяльності суб’єктів захис-
ту з використанням різних інструментів та 
процедур на користь реалізації прав люди-
ни.

 На наш погляд, більш повно ця дефі-
ніція може бути сформульована наступним 
чином: право людини на захист – це мож-
ливість і реальна здатність людини реалізу-
вати своє вільне волевиявлення на засадах 
принципу правової рівності в результаті за-
стосування відповідно до загальнолюдських 
принципів права комплексу гарантованих 
громадянським суспільством, державою і 
міжнародним співтовариством правових за-
собів та заходів.
Ми акцентуємо на тому, що право люди-

ни – це її вільне волевиявлення відповідно 
до принципів права, проте це вільне воле-
виявлення стає можливим лише в резуль-
таті використання суб’єктами захисту на-
ціональних ( державних і недержавних) та 
міжнародних засобів та заходів.

 В контексті сказаного вище, можна ви-
окремити державно-правовий захист права 
людини, який здійснюється державою, її 
компетентними органами, та громадянсько-
правовий захист прав людини, який здій-
снює громадянське суспільство, його струк-
тури як суб’єкти захисту прав людини. 

 Думається, що філософсько-правова на-
ука має відрізняти державно-правовий за-
хист прав людини та псевдоправовий, сва-
вільний, позірно правовий. Звернімо увагу 
на наступне визначення цього концепту: 
«Під державно-юридичним захистом права 
людини слід розуміти правозастосувальну 
юрисдикційну діяльність національних ком-
петентних органів, спрямовану або на при-
мусове здійснення юридичного обов’язку, 
необхідного для реалізації права людини, 
або на відновлення такого права, або на по-
передження чи припинення його порушен-
ня» [20, с. 177].

 З позицій законницького підходу – ця 
дефініція правильна. Проте українці зна-
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ють, що «правозастосувальна юрисдикцій-
на діяльність національних компетентних 
органів» може бути такою лише по формі. 
За суттю своєю вона може бути псевдопра-
вовою, законницькою, узаконеним насиль-
ством держави над людиною. А тому варто, 
очевидно, додати, що право-захисна діяль-
ність має бути такою за суттю, тобто здій-
снюватись відповідно до принципів права, 
особливо загальнолюдських. Вона має бути 
наповнена смислами права, ґрунтуватись на 
правових цінностях.
Тому, даючи дефініцію державно-юри-

дичного захисту права людини, варто за-
кцентувати, що це правозастосувальна за 
суттю, а не лише по формі, юрисдикційна 
діяльність національних державних компе-
тентних органів, тобто, здійснювана відпо-
відно до принципів права, його смислових 
характеристик, і спрямована або на приму-
сове здійснення юридичного обов’язку, не-
обхідного для реалізації права людини, або 
на відновлення такого права, або на попе-
редження чи припинення його порушення. 
Тобто, мовиться найперше про основи, від-
повідно до яких державна діяльність мати-
ме підстави отримати статус правозахисної.

 Таке уточнення дасть нам можливість 
відрізнити державно-юридичний захист 
права людини від державно-свавільного, 
позірного, псевдо-правового «захисту», яко-
го в нинішній Україні немало. І тим крите-
рієм, який дозволяє розрізнити ці явища, є 
критерій правності – тобто, здійснення цієї 
державної діяльності не лише в рамках за-
кону, а найперше – відповідно до принци-
пу правової рівності, який і є вираженням 
критерію правності [10; 11; 12; 14], загаль-
нолюдських принципів права.
Що стосується дефініювання громадян-

сько-правового захисту прав людини, то, 
мабуть, можна запропонувати наступне – це 
діяльність громадянського суспільства, його 
структур з використанням як правових, так 
і не правових засобів, спрямована на реалі-
зацію прав людини і примус зобов’язаних 
осіб до здійснення певних дій на користь 
уповноваженого, що увідповіднена принци-
пам права, його смислам та цінностям.
З позицій юснатуралізму як юридично-

го підходу до права акцентується, що саме 

принцип правової законності дає можли-
вість спрямувати правозахисну діяльність в 
правове русло, зробити її правовою за сут-
тю, а не лише по формі, віднести її до еле-
ментів правової реальності.
Звертаємо на цей аспект особливу увагу, 

оскільки в рамках законницького підходу 
ідея правової законності, що наповнює ді-
яльність суб’єктів правозахисної діяльнос-
ті правовим змістом і заперечує свавілля в 
цьому плані, залишається поза увагою до-
слідників. Напр., В.М. Горшенєв, аналізу-
ючи правозахисну функцію держави, трак-
тує її як комплекс особливих процедур, що 
здійснюються правозастосовчими органами 
і самою уповноваженою особою просто «в 
межах правозахисної діяльності, спрямова-
ної на відновлення порушеного права» [23, 
с. 64]. Оскільки «межі правозахисної діяль-
ності» легіст ототожнює з «межами законної 
діяльності», то у випадку неправового зако-
ну тут і відкривається поле для зловживань, 
які може дозволяти неправовий закон, пе-
ретворюючи правозахисну діяльність у сва-
вілля влади.

 В. Білозьоров та В.Вишковська слуш-
но підкреслюють, що «сутність здійснення 
правозахисної функції полягає в тому, що 
вона є способом діяльності уповноважено-
го суб’єкта, який позбавлений права діяти 
інакше, ніж на підставі закону або в межах 
наданих йому повноважень (курсив Н.Бордун-
Комар) [24]. Стаття 19 Конституції України 
вказує на цю ознаку як обов’язкову. Саме 
тому, діяльність суб’єктів здійснення право-
захисної функції держави регулюється від-
повідними законами, що їх деякі науковці 
називають статусними [25, с. 19], або від-
повідними кодексами, наприклад, Кримі-
нально-процесуальним, Цивільно-процесу-
альним тощо» [24, с. 50]. Справді, виходити 
за межі повноважень, окреслених законом, 
суб’єкти правозастовної діяльності не пови-
нні. Але який сенс дотримуватися закону, 
якщо він змістовно порушує права людини, 
спрямований, напр., на захист волі та інтер-
есу влади, а не людини, якщо він розходить-
ся з правом?

 Напр., в Україні до недавнього часу діяв 
Кримінально-процесуальний кодекс, при-
йнятий в часи радянського тоталітаризму у 
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1963р., який істотно розходився з принци-
пами права, тобто, порушував права люди-
ни, мав неправовий зміст. Чи можна вважа-
ти судові процеси та винесені на його підста-
ві рішення, у всіх випадках правовими? На 
наш погляд, ні. Так, по формі вони здійсню-
валися законно, але чи можна у змістовному 
плані розглядати їх як правові явища? 
В одному із джерел читаємо, що до «ме-

тодів здійснення правозахисної функції 
держави належать матеріально-правові та 
процесуальні засоби і способи, які викорис-
товуються державними органами на вимо-
гу уповноваженої особи для примусового 
відновлення її порушеного (оскарженого) 
права» [26]. Аналогічно мислить методи 
здійснення правозахисної функції держави 
В.Вишковська – це матеріально-правові та 
процесуальні засоби і способи, які викорис-
товуються державними органами на вимогу 
уповноваженої особи для примусового від-
новлення її порушеного (оскарженого) пра-
ва [9, с. 12].

 В той час як «серед процесуальних засо-
бів та способів» можна знайти немало таких, 
які розходяться з принципами права та пра-
вовими цінностями, тобто, які не мають пра-
вової суті. Отже, є сенс у розробці та введен-
ні в науковий обіг концептів «правові засоби 
захисту прав людини», тобто, увідповіднені 
принципові правової рівності, смислам пра-
ва та «неправові засоби захисту прав людини», 
тобто, неувідповіднені праву як принципові 
правової рівності, протиправні, свавільні. 
Підсумовуючи, варто наголосити, що 

трактування проблеми захисту прав люди-
ни залежить у значній мірі від світоглядно-
філософського чинника. В правозахисній 
сфері сучасної Україні збереглася низка сві-
тоглядно-ідеологічних стереотипів держа-
воцентричного легістського підходу, що не-
гативно впливають на правозахисну діяль-
ність. Нині існує нагальна потреба підвести 
під правозахисну діяльність гуманістичні 
природно-правові антропологічні засади.
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SUMMARY 
The article covers the problem of the 

philosophical worldview principles of human rights 
protection. The necessity to overcome legalistic 
antihumanistic approach of human rights activity 
is emphasized, since such approaches dramatically 
restrain the formation of modern effective legal 
protection system.

АНОТАЦІЯ 
В статті висвітлюється проблема фі-

лософсько-світоглядних засад захисту прав 
людини. Наголошується на необхідності по-
долання легістських негуманістичних засад 
правозахисної діяльності, оскільки вони іс-
тотно гальмують формування сучасної ефек-
тивної системи правового захисту. 
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