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ÇÌ²ÑÒ ÒÀ ÑÏÅÖÈÔ²ÊÀ

Рассмотрены основные современные на-
учные подходы к изучению процесса демокра-
тизации как особой разновидности процесса 
политической трансформации. Раскрыты 
сущность и содержание понятий «демокра-
тизация» и «транзит». Дан анализ основ-
ных характеристик и специфики процесса 
демократизации как динамического элемен-
та современной государственно-правовой дей-
ствительности.

Ключові слова: політичний процес, політична 
трансформація, модернізація, демократизація, 
транзит.

 ÏÀÌÏÓÐÀ Ìàêñèì Âàëåð³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çäîáóâà÷ 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 316.4

Постановка проблеми
Інтерес до соціальних і політичних 

трансформацій сучасності у вітчизняній та 
зарубіжній науці багато в чому зумовлюєть-
ся змінами політичних режимів, що відбу-
валися у пострадянських країнах та країнах 
Східної Європи в 90-х рр. ХХ ст. Світовий 
досвід суспільно- політичних трансформацій 
засвідчує, що всі політичні процеси, до яких 
прикута увага сучасних дослідників, тісно 
пов’язані між собою, проте відрізняються 
один від одного за своїми джерелами, дина-
мікою, ступенем керованості, масштабами 
інституційних та соціокультурних змін. Змі-
ну уявлень щодо політичних трансформа-
ційних процесів відбиває наявність великої 
кількості теорій та підходів, що намагають-
ся розкрити сутність та зміст тих або інших 
структурних, функціональних, інституцій-
них, суб’єктно-діяльнісних та інших аспек-
тів політичних трансформацій у сучасному 

світі. Так, в останні десятиліття ХХ ст. у 
межах теорії політичної модернізації актив-
но досліджувалася проблема демократизації 
– переходу від різних форм недемократич-
ного політичного режиму до демократії. На 
початку ХХІ ст. внаслідок критики ідей-
но-теоретичних побудов авторів концепції 
модернізації, а також внаслідок розвитку 
самої суспільно-політичної практики мо-
дернізаційна теорія майже «розчиняється» 
у транзитологічному підході, що зображує 
процеси переходу або зміни суспільно-полі-
тичного устрою, а також визначає способи 
впливу на результати змін, що відбуваються 
під час переходу до демократії. Сучасні те-
орії політичної транзитології концентрують 
свою увагу переважно на трансформаціях, 
що відбуваються в пострадянських країнах, 
розглядаючи їх як певні якісні зміни інсти-
туціональних та соціокультурних механіз-
мів функціонування політичних систем.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Трансформаційні політичні процеси та 
форми їх розвитку у сучасній науковій думці 
досліджували такі вчені, як З. Бжезінський, 
С. Ґантінгтон, Л. Даймонд, Г. О’Доннел, 
Т. Л. Карл, Х. Лінц, А. Пшеворський, Д. Рас-
тоу, А. Степан, Ф. Шміттер та ін. Значний 
внесок у розвиток теорії політичних про-
цесів щодо посттоталітарних країн зроби-
ли такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, 
як О. Бродовська, В. Гельман, Є. Головаха, 
П. Гончаров, В. Горбатенко, А. Мельвіль, 



6Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2016

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà

О. Новакова, В. Солдатенко, Ю. Шайгород-
ський, М. Шульга та ін.

Невирішені раніше проблеми
Незважаючи на велику кількість науко-

вих досліджень у даній сфері, питання щодо 
специфіки, динаміки та показників резуль-
тативності політико-трансформаційного 
процесу демократизації як різновиду про-
цесу політичної трансформації й досі зали-
шаються недостатньо розробленими, що й 
зумовлює актуальність даної статті.

Метою статті є дослідження процесу 
демократизації як особливого різновиду 
політичної трансформації, що передбачає 
розгляд сучасних транзитологічних тео-
рій, визначення сутності та змісту поняття 
«демократизація», а також характеристику 
основних ознак і особливостей демократи-
зації як динамічного елементу сучасної дер-
жавно-правової дійсності.

Виклад основного матеріалу
Засновники транзитології як окре-

мого наукового напрямку (Д. Растоу, 
Г. О’Доннел, Т. Л. Карл, Ф. Шміттер та ін.) 
використовують термін «транзит», познача-
ючи ним характеристику політичної систе-
ми, що трансформується, або перехідний 
стан суспільства в цілому. Перехід до демо-
кратії (демократичний транзит) розумієть-
ся ними як процес трансформації посттота-
літарних суспільств, що має на меті фор-
мування та встановлення демократії. Він 
є нечітким періодом часу між падінням 
тоталітарного режиму і моментом, коли 
важелі влади виявляються під повним 
контролем демократичного режиму. Так, 
Д. Растоу визначав демократичний тран-
зит як особливий період – «від часу безпо-
середньо перед переходом – до часу без-
посередньо після переходу до демократії» 
[1, c.6], пояснюючи його внутрішніми та 
зовнішніми чинниками та виключаючи з 
розгляду країни, в яких перехідні процеси 
були викликані виключно зовнішньопо-
літичними факторами. Більшість дослід-
ників при цьому підкреслює, що період 
переходу завершується, коли демократія 
остаточно формує законні інститути вла-

ди, а демократичні керівники забезпечу-
ють своє верховенство на підставі закону 
[2, с.115]. А. Мельвіль пропонує розгляда-
ти транзитологію як науковий напрямок, 
що вивчає закономірності різнопланових 
політичних трансформацій сучасності [3, 
c.67], а В. Гельман визначає її безпосеред-
ньо як сферу політичних трансформацій – 
у даному випадку, з його точки зору, «цен-
тральними проблемами демократизації є 
політична конкуренція та становлення по-
літичних інститутів» [4, с.26].
Сучасна транзитологія пов’язує гло-

бальні світові, довгострокові тенденції 
розвитку та локальні політичні проце-
си. Уявлення щодо глобального характеру 
процесу демократизації базується на теорії 
«хвиль демократизації», запропонованій-
С. Ґантінгтоном і розвиненій Ф. Шміттером, 
Л. Даймондом та іншими авторами. Згідно з 
даною теорією, демократизація як світовий 
історичний процес йде хвилями, під якими 
розуміються групи переходів від недемокра-
тичних режимів до демократичних, що від-
буваються у певний період часу, кількість 
яких значно перевищує кількість переходів 
у протилежному напрямку за даний період-
[5, c.26]. Виділяючи такі періоди («хвилі») 
збільшення й скорочення кількості перехо-
дів до демократичних режимів, С. Ґантінгтон 
розглядає в цілому процес демократизації 
як глобальний, здатний, зрештою, охопити 
всі політичні системи світу. Перша й друга 
хвилі демократизації мали місце в XIX – на 
початку ХХ ст. – це революційний процес 
у Європі та лібералізація правлячих режи-
мів, а після Другої світової війни – деколо-
нізація країн третього світу і демократиза-
ція колишніх тоталітарних держав. Однак 
серед диференційованих за передумовами, 
характером і темпами хвиль демократиза-
ції особливий інтерес сучасних дослідників 
привертає «третя хвиля», що розпочала-
ся з середини 70-х років XX ст. і містить у 
собі низку посткомуністичних транзитів-
[5, с.58]. Згідно з С. Ґантінгтоном, до про-
блем, з якими стикаються країни, що всту-
пають у третю хвилю демократизації, від-
носяться такі проблеми:
а) розробка нової конституції та нового 

виборчого закону; 



7

Ïàìïóðà Ì.Â. - Äåìîêðàòèçàö³ÿ ÿê îñîáëèâèé ð³çíîâèä ïðîöåñó...

б) заміна в державному апараті чиновни-
ків проавторитарної орієнтації на прихиль-
ників демократії; 
в) скасування або модифікація законів, 

які не відповідають демократії; 
г) скасування або докорінне реформу-

вання таких авторитарних інституцій, як 
поліція;
д) в однопартійних державах – розподіл 

прав власності, функцій, кадрів між держа-
вою та партіями; 
е) формування політичних еліт, здатних 

працювати спільно для розв’язання існу-
ючих у суспільстві проблем і утримуватися 
від спокуси задоволення власних групових 
економічних та політичних інтересів та ін. 
[5, с.72].
Слід відзначити, що вже наприкінці 

1990-х рр. більшість вчених, визнаючи хви-
льовий характер демократизації та пого-
джуючись із запропонованою С. Ґантінгто-
ном періодизацією, відзначала ряд особли-
востей, характерних для третьої хвилі демо-
кратизації. Серед них виділяються такі:

- специфічність результатів демокра-
тичних транзитів третьої хвилі, за яких най-
частіше внутрішньосистемні реформи відбу-
ваються в межах недемократичних режимів;

- гібридність «демократичних режи-
мів», які, відрізняючись від суто авторитар-
них систем, у той же час тільки певною мі-
рою відповідають параметрам мінімальної 
демократії;

- розвиток електоральної демократії 
при застої у розвитку ліберальної демокра-
тії, що відбиває поверхневий характер де-
мократизації «третьої хвилі»;

-  більша диференційованість варіантів 
переходу;

- деструктуризація демократії, що від-
бивається у змінах політичної інфраструкту-
ри та конфігурації політичних акторів [4; 6; 
3; 7].
Складність і неоднозначність демокра-

тичних транзитів «третьої хвилі» зумови-
ли переосмислення основних теоретичних 
положень та методологічних принципів 
транзитології. Сучасна транзитологія як на-
уковий напрямок, що вивчає міжрежимні 
переходи, сьогодні базується на уявленнях 
про багатофакторну природу, нелінійність 

розвитку, варіативність результатів демо-
кратичних транзитів. Специфіка, динаміка 
і результативність політико-трансформацій-
ного процесу демократизації у великій мірі 
визначаються співвідношенням, характе-
ром взаємозв’язку та інтенсивністю впливу 
інституціональних та соціокультурних чин-
ників. До основних підходів щодо визначен-
ня необхідних умов та факторів впливу на 
зміст та характер демократичного транзиту 
зазвичай відносять структурний (правові, 
соціально-економічні, культурні умови) та 
процедурний (рішення та дії політичних ак-
торів) [8, с.98]. 
Сутність структурного підходу станов-

лять детерміновані соціально-економічним 
і соціально-культурним розвитком суспіль-
ства інституціональні перетворення, які 
передбачають цілеспрямовану зміну фор-
мальних норм і правил, що складають осно-
ву функціонування політичних інститутів. 
Представники даного підходу виокремлю-
ють такі структурні передумови демократії: 
1) здобуття національної єдності та ідентич-
ності (Д. Растоу); 2) досягнення високого 
рівня економічного розвитку (С. Ліпсет);3) 
визнання населенням основних демокра-
тичних цінностей, довіра до основних по-
літичних інститутів (Г. Алмонд, С. Верба,         
Г. Інглехарт).
Серед зазначених умов сучасні дослід-

ники найбільше значення приділяють на-
ціональній єдності та ідентичності, що без-
посередньо передують встановленню демо-
кратії. Так, Д. Растоу підкреслює, що саме 
національна єдність є головною передумо-
вою демократії. Ця передумова означає, що 
«більшість громадян у майбутній демократії 
не повинна мати сумнівів і засторог щодо 
того, до якої історичної спільності вони на-
лежать» [1, с.14]. Крім того, дослідник ствер-
джує, що для генезису демократії необхідна 
низка інших чинників, зокрема, – наявність 
стійкого конфлікту, а також свідомий вибір 
демократичних процедур. Крім того, і сама 
політична еліта, і суспільство повинні усві-
домити та засвоїти нові правила політично-
го життя. Тож потрібен досить тривалий пе-
ріод для того, щоб не тільки інституціоналі-
зувалися ті зміни, що відбулися в структурі 
політичної системи, але й у свідомості людей 



8Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2016

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà

закріпилися нові для них цінності, норми і 
зразки поведінки [1, с.14]. В цілому ж слід 
погодитися з думкою О. Бродовської, що 
розвиток у межах транзитології структурно-
го підходу привніс у розуміння демократич-
них переходів уявлення про різноманіття 
й специфічність, неповторність комбінацій 
об’єктивних факторів, які впливають на ін-
тенсивність, глибину та результативність 
даного процесу. На думку дослідниці, саме 
завдяки даному підходу, по-перше, істотно 
розширився перелік факторів, що створю-
ють сприятливі/несприятливі умови для 
здійснення демократичного переходу; по-
друге, представники даного підходу посту-
пово відмовилися від жорсткої регламента-
ції обов’язкового набору чинників впливу; 
по-третє, дослідники дійшли до розуміння 
того, що однаковий набір факторів у різних 
моделях завдає різний за характером вплив 
на транзит; по-четверте, склалося уявлення, 
відповідно до якого характер впливу різних 
факторів диференціюється залежно від ета-
пу переходу; по-п’яте, ускладнилися уяв-
лення про вплив глобалізації та важливість 
міжнародного контексту транзиту [9, с.60].
На відміну від структурного підходу, 

що акцентує увагу на об’єктивних фак-
торах, які у тій чи іншій мірі визначають 
результативність демократичного транзи-
ту, представники процедурного підходу, 
перш за все, розглядають діяльність полі-
тичних акторів різних рівнів (особистісно-
го, інфраструктурного, інституціонально-
го), які здійснюють перетворення й обира-
ють відповідні форми та інститути нового 
політичного устрою. Виходячи з цього, 
зміст демократії розглядається залежно 
від рівня та характеру діяльності політич-
них акторів, аналізованих у межах відпо-
відних підходів до розуміння демократії, 
серед яких виділяють такі: конкуренція 
еліт (С. Ґантінгтон); розвинена інститу-
ціональна структура (А. Пшеворський); 
широка політична участь (Р. Даль); наяв-
ність конституційної ліберальної держави-
(В. Меркель) та ін.
З позицій даного підходу, динаміка та 

характер засвоєння нових правил і проце-
дур залежать не стільки від особливостей 
національної політичної культури, скільки 

від якості політичної свідомості та діяльнос-
ті еліти, їх здатності до взаємодії між собою і 
масами. Так, Х. Лінц та А. Степан вважають, 
що перехід до демократії можна вважати за-
вершеним, коли досягнута достатня згода 
відносно політичних процедур, що призво-
дять до влади обраний уряд; коли прихід 
до влади є прямим результатом вільних та 
загальних виборів; коли цей уряд має до-
статньо владних ресурсів для продукування 
нової політики; коли законодавча, судова та 
виконавча гілки влади, створені новою де-
мократією, не мають ділитися своєю владою 
з іншими органами [10, с.156].
С. Ґантінгтон також пов’язує співвідно-

шення участі елітоутворюючих, опозицій-
них і масових груп з результативністю де-
мократичного транзиту. До основних форм 
демократичного транзиту він відносить: по-
літичну трансформацію, «зсув» і «заміщен-
ня». Транзит, що ініціюється елітами, при-
зводить до політичної трансформації (яка 
може виявлятися у переході від одного типу 
авторитарного режиму до іншого недемо-
кратичного режиму). Зсув відбувається за 
допомогою руйнування або згортання авто-
ритарного режиму силами опозиції під тис-
ком мас. Заміщення є наслідком спільних 
дій еліти та мас. С. Ґантінгтон виділяє кіль-
ка моделей демократизації: 

1) класична лінійна модель – поступо-
вість демократизації, розширення прав пар-
ламенту та громадян; 

2) циклічна модель – чергування демо-
кратичних і авторитарних режимів за фор-
мально позитивним ставленням до демокра-
тії з боку політичної еліти; 

3) діалектична модель – нестабільність 
політичних режимів, але перехід до демо-
кратії відбувається під впливом уже до-
зрілих для неї внутрішніх передумов [11, 
с.145].
Подібна типологія демократичних 

транзитів надається у працях Т. Л. Карл і 
Ф. Шміттера, які виділяють:

- «нав’язаний перехід», для якого ха-
рактерною є найбільша неузгодженість між 
первісними очікуваннями ініціаторів змін і 
реальним розвитком подій;

-  «реформістський перехід», пов’язаний 
з масовою мобілізацією, за якою перетво-
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рення здійснюються завдяки суттєвому тис-
ку мас на правлячі групи;

-  «пактований перехід», що складаєть-
ся в укладенні пактів – угод, до яких залуча-
ються правлячі групи колишнього режиму, 
а також ті, хто був відсторонений від влади 
або взагалі не мав владу;

- демократизація шляхом революції 
[12, с.14].
На нашу думку, процедурний і струк-

турний підходи до аналізу демократичних 
транзитів доповнюють один одного, адже є 
очевидним, що для результативного демо-
кратичного переходу недостатньо створен-
ня демократичних інститутів – стійка де-
мократія має ґрунтуватися на формуванні 
громадянської культури в суспільстві. По-
рівнюючи позначені підходи, А. Мельвіль 
зауважує: «якщо на ранніх етапах транзи-
ту переважне значення мають процедурні 
фактори, то на фазі укорінення демокра-
тії, навпаки, ключовими стають фактори 
структурні» [13, с.6]. Інституціональні та 
соціокультурні складові трансформацій-
ного процесу взаємно підтримують одна 
одну. Тому досягнення рівня консолідо-
ваної демократії вимірюється не стільки 
за допомогою таких параметрів, як три-
валість існування, стійкість інститутів, їх 
відтворення в умовах кризи, скільки вза-
ємозалежними змінами інституціональ-
них, ціннісно-нормативних і поведінкових 
компонентів трансформаційного процесу. 
Як відзначає А. Мельвіль, практика демо-
кратичних транзитів «третьої хвилі» дово-
дить, що формальна «інаугурація» демокра-
тії, тобто проголошення демократичних 
інститутів і процедур демократії, аж ніяк 
не визначає загальний результат транс-
формаційних процесів. Сучасна світова 
політична реальність демонструє досить 
широкий спектр траєкторій політичних 
трансформацій, у тому числі переходи від 
одних типів недемократичних режимів до 
інших, а також виникнення «гібридів», що 
ніяк не вписуються у поняття демократії в 
його звичному значенні. Саме тому в сучас-
ному науковому та політичному дискурсі й 
з’являються такі поняття, як «делегативна 
демократія», «авторитарна демократія», 
«імітаційна демократія», «електоральна де-

мократія», «неліберальна демократія» та ін. 
[13, с.7], за допомогою яких сучасні транзи-
тологи на основі узагальнення емпіричного 
матеріалу пропонують диференційовані за 
критеріями класифікації результатів демо-
кратичного переходу «третьої хвилі». Ще 
одну особливість сучасних демократичних 
транзитів виділяє П. Гончаров. З точки 
зору вченого, якщо в минулі століття піс-
ля соціальних революцій наставали тривалі 
періоди засвоєння демократичних ціннос-
тей і стабілізації суспільства, то наприкінці 
ХХ – на початку XXI ст. транзит не завер-
шується консервацією нового соціального 
устрою, а стає лише початком нового соці-
ального транзиту. Таку особливість розви-
тку світового соціуму в новітній час П. Гон-
чаров називає «глобальною перманентною 
транзитивністю» [14, c.78]. Таким чином, 
перехідні процеси в наші дні набувають не 
локального, як раніше, а глобального ха-
рактеру.

Висновки
Демократизація становить процес кар-

динальної зміни суспільно-політичного 
устрою, перехід від різних форм недемо-
кратичного політичного режиму до демо-
кратії. Аналіз сучасних процесів демокра-
тизації як міжрежимних переходів сьогод-
ні має базуватись на уявленні про багато-
факторну природу, нелінійність розвитку, 
варіативність результатів демократичних 
транзитів. Специфіка, динаміка і резуль-
тативність політико-трансформаційного 
процесу демократизації у значній мірі ви-
значаються співвідношенням, характером 
взаємозв’язку й інтенсивністю впливу низ-
ки інституціональних та соціокультурних 
чинників. Крім того, стає очевидним, що 
в сучасному світі процеси демократизації 
як різновиди трансформаційних процесів 
державно-правової дійсності набувають 
глобального характеру.
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SUMMARY 
The analysis of main contemporary approaches 

to understanding of democratization as specifi c type 
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В статье исследуется вопрос «позитив-
ных действий». Анализируются термино-
логические аспекты в сфере, в частности 
разница между понятиями «позитивные 
действия» и «позитивная дискриминация» 
и ее влияние на правоприменительную прак-
тику. Приводятся основные критерии для 
классификации положительных действий, ее 
теоретическое и практическое значение.

Ключові слова: позитивні дії, рівність, позитив-
на дискримінація, гендерні квоти, політичне пред-
ставництво

 ÑÀÂÅË²É Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ - ìàã³ñòð ïðàâà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, LL.M. in Human Rights

Абсолютної рівності досягти неможли-
во. Як і більшість принципів, вона служить 
керівною ідеєю, що забезпечує основу для 
поколінь, ідеєю, що залишається ілюзор-
ною через саму людську природу. Проте, 
хоча її неможливо досягти, людство завжди 
буде прагнути через ту ж саму природу. У 
цій нескінченній гонитві за рівністю, що 
походить до Стародавньої Греції, до ідей 
Платона і Аристотеля, до християнської 
традиції люди завжди намагаються знайти 
нові, можливі шляхи досягнення абсолюту. 
Різниця між формальною і фактичною 

рівністю, що була, в тій чи іншій формі 
присутня в науковій літературі протягом 
тривалого часу, має нове значення, відтоді 
як держави в їхньому національному і між-
народному законодавстві почали реалізо-
вувати останню. Ідея рівності можливостей 
і рівності результатів є одним з найбільш 

актуальних і дискусійних питань наукової 
полеміки в теорії права і в суспільних на-
уках в цілому. Для того, щоб посилити ідею 
такої рівності, держави застосовують пози-
тивні дії, що дійсно є феноменом сучаснос-
ті по всьому світу, включаючи Україну. Це 
явище, його термінологія та типологія за-
ходів заслуговує на найглибший аналіз.
Теоретичні основи дослідження ґрунту-

ються на роботах відомих зарубіжних авто-
рів в області, у зв’язку з тим, що проблема-
тика не є дослідженою широко в Україні, 
окрім праць С. Погребняка. Серед найвідо-
міших зарубіжних учених, які досліджува-
ли дане питання, варто назвати такі імена, 
як Д. Батлер, П. Берштейн, С. Грьошль, 
Ф. Кросбі, К. МакКруден, Д. Опенхаймер, 
Т. Соуел, Д. Штраус та ін.
Метою даної роботи є кодифікувати на-

явні теоретичні та практичні правові підхо-
ди до визначення позитивних дій, а також 
дослідити еволюцію позитивних дій і типо-
логію заходів.
Описуючи явище «позитивних дій», 

перш за все слід звернутися до проблеми 
термінології, через її, як ми виявимо пізні-
ше, великий вплив на ставлення до політи-
ки та її ефективність.
Хоч позитивні дії і мають давні традиції 

як на національному, так і на міжнародному 
рівні, загальновизнана термінологія в галу-
зі відсутня. Проаналізувавши відповідне 
законодавство і наукову літературу, можна 
зробити деякі узагальнення, що, як прави-
ло, термін складається з двох слів: прикмет-
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ника «позитивний» або «ствердний» для 
того, щоб підкреслити необхідність для ре-
алізації цих планів якоїсь державної діяль-
ності, та іменника «дія» або «дискриміна-
ція». Вибір іменника грає важливу роль як 
семантично, так і юридично. Різниця часто 
є певною мірою і географічною, тому що у 
Сполучених Штатах, незважаючи на деякі 
критичні відгуки, найбільш часто викорис-
товується термін «дія», в той час як в євро-
пейських країнах поняття «дискримінація» 
використовується частіше (наприклад у 
Франції “discrimination” positive, у Сполу-
ченому Королівстві positive “discrimination” 
а у Німеччині “positive Diskriminierung” чи 
“Zulässige Diskriminierung”), а «дія» мен-
шою мірою ( в Греції та Україні, наприклад, 
позитивні «дії»). У деяких інших випадках 
застосовуються змішані визначення з ви-
користанням усіх вищевказаних термінів, 
як у випадку Суду Європейського Союзу            
( «позитивна дискримінація або позитивна 
дія») [10].
Альтернативні позначення для пози-

тивних дій включають «конструктивні дії» і 
«структурні ініціативи», «стратегії диверси-
фікації» [6], «облік проектів» і «балансуваль-
ні заходи» [9].
Часто підхід до ситуації телеологічний, 

ось чому не є незвичними такі терміни, як 
рівна зайнятість в Канаді, резервації в Індії 
і стандартизації в Шрі-Ланці [14].
Доцільно зазначити, що термінологія 

розвивається і змінюється щодня і часто за-
лежно від контексту і від позиції більшості 
видатних учених у галузі і їхнього ставлен-
ня до проблематики. Це особливо точно у 
випадку з США, у зв’язку з явним розколом 
американського суспільства і відповідної 
літератури з даного питання. [4] Ось чому 
нерідко можна почути від супротивників 
політики позитивних дій досить важкий 
термін «переваги», як «групові переваги» 
[7].
Проте, незважаючи на певні особисті 

смаки або нормативні оцінки, термін «по-
зитивні дії» широко використовується се-
ред учених з більшості країн світу, уника-
ючи плутанини. Логічно використовувати 
цю комбінацію протягом усієї роботи через 
його універсальність і тому, що такий тер-

мін найбільш повно включає основні ха-
рактеристики предмета.
Не кажучи вже про досить теоретичні 

та лінгвістичні, семантичні умови розпо-
ділу термінів, ті, що найширше застосову-
ються з них – позитивні дії і позитивна дис-
кримінація, часто служать відображенням 
історичних коренів і загального ставлення 
до такої політики в країнах. Термін «пози-
тивні дії» є досить нейтральним, тому може 
бути використаний для зведення до мініму-
му ризику соціального неспокою в резуль-
таті реалізації інструментів.
Не варто також забувати, що більшість 

позитивних дій впливає на суспільство до-
волі сильно, і, отже, видається розумним 
для держави послабити напруженість між 
різними соціальними групами, використо-
вуючи більш нейтральні слова. На проти-
вагу цьому, термін «дискримінація» за ви-
значенням передбачає, що існує проблем-
на частина населення або група, яка може 
резонно заперечити, що заходи зачіпають 
їх інтереси. Важливіше, однак, що вибір 
термінології може також мати правові на-
слідки.
Використання терміну «дискриміна-

ція», здається, передбачає, що захід, який 
застосовується, є винятком з рівності, і 
тому може розглядатися скоріше підозріло, 
тоді як «позитивна дія» передбачає, що та-
ких винятків не існує, і, отже, політика пе-
ребуває в межах обсягу рівності і до неї має 
бути більш сприятливе ставлення. Таким 
чином, позитивна дискримінація створює 
свого роду презумпцію проти конститу-
ційності заходів, у той час як позитивні дії 
мають протилежний ефект, з різними про-
цесуальними наслідками.
Часто позитивна дискримінація може 

розглядатися синонімом такого терміну, як 
«зворотна дискримінація», і, отже, ставить 
нові питання, спрямовані на дотримання 
принципу рівності.
На рівні юридичної термінології, термін 

позитивна дискримінація здається в цілому 
більш типологічно зрозумілим у порівнян-
ні з позитивними діями. Проте, конотації 
слів, що існують у кожному суспільстві, і 
характер заходів, що вживаються, спонука-
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ють нас частіше використовувати останній 
термін.
Деякі правознавці описують позитивні 

дії як такі, що мають три істотні концепту-
альні виміри: законодавчий, виконавчий 
чи практичний, та політичний, що вклю-
чає комунікацію та дебати навколо заходів. 
Вони постулюють, що в той час, як статутні 
органи пояснюють законодавчу концепцію, 
менеджери застосовують цю концепцію за 
допомогою заходів для підвищення різно-
манітності серед робочої сили, але, перш 
за все , позитивні дії вбудовані в ширший 
політичний контекст. Ці фактори можуть 
вплинути на характер позитивних дій та 
ініціатив і можуть привести до неправиль-
ного тлумачення позитивних дій, що може, 
у свою чергу,  призвести до відсутнього або 
обмеженого застосування такої політики 
[13].
Втім, що, у більш загальному розумін-

ні, становлять собою «позитивні дії»? Юри-
дичне визначення цього терміну в Україні 
передбачене Законом України «Про заса-
ди запобігання та протидії дискримінації». 
Згідно зі статтею 1 це спеціальні тимчасові 
заходи, що мають правомірну, об’єктивно 
обґрунтовану мету, спрямовану на усунен-
ня юридичної чи фактичної нерівності у 
можливостях для особи та/або групи осіб 
реалізовувати на рівних підставах права і 
свободи, надані їм Конституцією і закона-
ми України.
У більш загальному плані, позитивні дії 

складаються з пропорційних заходів, що 
вживаються з метою досягнення повної і 
ефективної рівності на практиці для членів 
груп, які є соціально або економічно небла-
гополучними чи іншим чином стикаються з 
наслідками дискримінації в минулому чи в 
теперішній час.

 Щоб домогтися цього , позитивні за-
ходи спрямовані на досягнення однієї або 
більше з таких цілей: 1) запобігання або 
компенсація шкоди і дискримінації, що ви-
никли в минулому або тривають наразі;-
2) сприяння змістовній рівності, з ураху-
ванням конкретної ситуації, в інтересах 
знедолених груп і розірвання порочного 
кола перешкод, пов’язаних з приналежніс-
тю до певної групи; 3) усунення факту не-

допредставлення і заохочення розмаїття 
участі всіх груп у соціальному, економічно-
му, культурному та політичному житті.
Заходи позитивних дій досягають цих 

цілей шляхом впливу на те, як розподіля-
ються такі соціальні блага, як зайнятість, 
освіта, житло або охорона здоров’я. 
Позитивні дії мають ту ж мету, що і 

надання рівних можливостей, але відріз-
няються від них своєю проактивністю [2]. 
Рівні можливості є пасивною політикою, 
покликаною гарантувати, що дискриміна-
ція не допускатиметься, як тільки її виявле-
но. На противагу цьому, за допомогою по-
зитивних дій, організації використовують 
встановлені практики, аби не тільки при-
пинити дискримінацію, а й запобігти їй [5].
Можна зустріти визначення «позитив-

ної дії» як «певної міри, що виходить за рам-
ки простого припинення дискримінаційної 
практики, прийнятої для виправлення або 
компенсації минулої або існуючої дискримі-
нації ,або для запобігання повторення дис-
кримінації в майбутньому». [15] Позитивні 
дії передбачають необхідність приймати 
позитивні заходи, аби покласти край дис-
кримінації, щоб запобігти її повторенню, і 
створити нові можливості, яких меншини і 
жінки були раніше позбавлені.
Позитивні дії також містять положення 

про моніторинг їх відповідності, прагнучи 
встановити стандарти рівності, використо-
вуючи кількісну систему для вимірювання 
прогресу в досягненні мети. Важливо від-
значити, що процес визначення мети в пла-
нуванні позитивних дій використовується 
для визначення і оцінки ефективності зу-
силь позитивних дій по викоріненню і за-
побіганню дискримінації.
Логіка позитивних дій підказує, що в 

тих випадках, коли «певні критерії заслуг», 
навіть не навмисно дискримінаційні, пра-
цюють на непропорційне виключення мен-
шин, на порушника організації покладаєть-
ся обов’язок захищати політику пропорцій-
но до її ефективності. [8]
Обговорення доцільності програм по-

зитивних дій особливо активне в Сполуче-
них Штатах. Суперечки навколо питання 
безпосередньо пов’язані з вищезгаданими 
конотаціями слів і уявлень, що існують у 
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суспільстві стосовно політики. Відсутність 
деяких конкретних принципів для вико-
нання політики призвела до змін у прак-
тиці і, отже, служить плідним ґрунтом для 
ідеологічних зіткнень про природу пози-
тивних дій.
Критики позитивних дій стверджують, 

що політика створює поділ у суспільстві 
за лініями раси, етнічної приналежності, 
статі та національності, створюючи групи, 
членство в яких визначається певними на-
звами. Безсумнівно, що «расові» програми 
позитивних дій викличуть певні расові зі-
ткнення, у зв’язку з пробудженням расової 
свідомості, втім, навіть такі дискусії можуть 
стимулювати суспільство навчатися і розви-
ватися. Звичайно, статус-кво може здатися 
простішим, але статус-кво означає також, 
що дискримінація та її наслідки будуть іс-
нувати і процвітати, збільшуючи поділ між 
соціальними групами.
Стверджується, що такі назви служать 

для розміщення досягнень представників 
меншин у контекст культурних сил або сте-
реотипів, і саме цей статус є основою для 
тлумачення або визначення того, чим на-
справді є досягнення [3].
Ще одним аргументом, що часто вико-

ристовується критиками політики, є той, 
відповідно до якого позитивні дії принижу-
ють меншини, посилаючи їм повідомлення, 
що вони «не настільки здібні, щоб оцінити 
їх за власними достоїнствами». Однак, це 
питання має розглядатися у ширшому ас-
пекті, радше, ніж в особистому, і такі не-
значні негативні наслідки, в тимчасовий 
період часу, переважуються позитивним 
ефектом політики загалом як потужного 
інструменту недискримінації та способу за-
безпечення принципу рівності.
Одним із найбільш загальних мораль-

них аргументів проти позитивних дій є 
те, що вони порушують нашу суспільну 
цінність індивідуалізму і гідності. Люди з 
більш ліберальними поглядами, як прави-
ло, стверджують, що фізична особа є ви-
нятковою одиницею суспільства і що наше 
суспільство має дозволити кожній люди-
ні виконувати свої власні бажання. Пози-
тивні дії, стверджують вони, усувають цю 
концепцію індивідуальності шляхом роз-

міщення людей у різних групах відповідно 
до певних характеристик, таких, як раса 
або стать. Ті, що виступають на захист по-
зитивних дій ,стверджують, що стать і раса 
часто враховуються, незалежно від того чи 
існує позитивна дія, чи ні. І на основі ем-
піричних даних, представників раси або 
статі, що піддаються дискримінації ,судять 
на основі цих характеристик до розгляду їх 
достоїнств та кваліфікацій для роботи або 
навчання.
Відомий український учений-правозна-

вець Погребняк стверджує, що література 
містить три аргументи на користь позитив-
них дій:

1. Аргументи зосереджені виключно на 
її майбутніх перевагах, відповідно до яких 
позитивні дії зменшують міжрасові, етнічні 
та гендерні суперечності, запобігають заво-
рушенням, усувають нерівність у розподілі 
доходів, ліквідують расові, етнічні та ген-
дерні упередженості, підвищують почуття 
власної гідності у національних меншин та 
жінок і роблять позитивний вплив на осві-
ту і науково-дослідницьку роботу.

2. Аргументи, спрямовані в минуле. Ці 
аргументи привертають увагу до фактів не-
справедливої расової, етнічної та гендерної 
дискримінації в минулому, отже, існування 
певних зобов’язань для сучасного суспіль-
ства стосовно шкоди особам, які належать 
до цих категорій. Їхня основна ідея, що 
йде, принаймні, від Аристотеля, полягає в 
тому, що особи, незаконно позбавлені чо-
гось «належного», можуть по праву претен-
дувати на деякі «еквіваленти» за втрачене.

3. Позачасові аргументи, згідно з якими 
програми позитивних дій на законних під-
ставах сприяють зближенню расових, ет-
нічних і гендерних відносин до ідеалів вза-
ємної поваги, довіри і справедливих шансів 
для кожного [1].
Отже, як ми вже згадували раніше, іс-

нують різні заходи позитивних дій і надалі 
доцільним видається їх класифікувати. Іс-
нують різні критерії, що можуть бути вико-
ристані для такої класифікації.
Один з найбільш поширених способів 

класифікації – на підставі джерел права, у 
яких вони передбачені. Відповідно є захо-
ди, передбачені Конституціями, законами 
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або міжнародним правом; крім того, є м’які 
правові заходи (такі як положення, вклю-
чені у статути політичних партій і статути 
організацій праці або спортивних органі-
зацій ) або заходи приватного походження 
(такі, що передбачені, на робочому місці 
або в академічному середовищі).
Залежно від тривалості, є заходи на ви-

значений або на невизначений термін. Тим 
не менше, варто зазначити, що за харак-
тером інструменти позитивних дій носять 
тимчасовий характер, встановлений для 
зміни ситуації в певному місці і часі.
Залежно від тих, хто отримує переваги 

від політики позитивних дій ,можуть бути 
визначені всеохоплюючі заходи (такі як за-
безпечення мінімальної участі обох статей у 
виборчих процесах), родові заходи (такі як 
переваги всім меншинам) і заходи суб-груп 
(як ті, що здійснюються на користь певної 
меншості).
Заходи розрізняються також і залежно 

від області, в якій вони застосовуються, як 
це було раніше згадано. Є заходи в галузі 
вищої освіти, державних контрактів, ви-
борчого процесу або заходи горизонталь-
ного ефекту.
Важливим є поділ, що ґрунтується на 

оперативній механіці заходів, відповідно 
до якого логічно існують заходи, що мають 
прямий і непрямий ефект. Заходи прямого 
впливу націлені на підготовку безпосеред-
ніх кінцевих результатів для груп; напри-
клад, квоти, тобто резервування певних 
позицій для членів групи. Непрямі заходи 
впливу не здійснюють автоматичного впли-
ву на кінцеві результати, в основному ство-
рюючи процедуру, не звертаючи уваги на 
результат, отриманий таким чином, і підси-
люючи тим самим рівність можливостей як 
спосіб досягнення змістовної рівності.
Заходи прямого ефекту в основному 

байдужі до реального процесу, таким чи-
ном, орієнтовані на досягнення конкрет-
них результатів, які, з цієї точки зору, є то-
тожними до змістовної рівності.
Використовуючи останню класифіка-

цію, видатний вчений-правознавець Де-
від Б. Оппенгеймер у своїх роботах [11; 
12] запропонував згрупувати заходи, що 
вживаються, у п’ять моделей: жорсткі кво-

ти на користь жінок або меншин (Модель 
I); привілейовані системи, за яких жінкам 
або меншинам даються деякі переваги пе-
ред білими чоловіками (Модель II); плани 
самостійної перевірки, за яких нездатність 
досягти очікуваних цілей у межах очікува-
них періодів часу викликає самонавчання, 
щоб визначити, чи є дискримінація, що за-
важає процесу прийняття рішень (Модель 
III); довгострокові плани, в яких робилися 
спроби включити більше жінок і меншин в 
коло осіб, з яких робиться вибір (Модель 
IV); і, позитивні зобов’язання не допускати 
дискримінації (Модель V).
Модель I, модель квот, ймовірно, мо-

дель, що найчастіше розглядається сус-
пільством як «типовий» план позитивних 
дій. В істинній моделі квот певну кількість 
робочих місць або підвищень, або класних 
місць відводять лише під жінок або пред-
ставників меншин. Хоча вони є найбільш 
ретельно вивченими судами, плани Моделі 
I не завжди відхиляються як неадекватні. 
Вони, як правило, захищаються як такі, що 
допомагають виправленню ситуації; вони 
намагаються надати ефективні засоби для 
подолання попередньої дискримінації за 
ознакою раси або дискримінації, що існує 
й нині. Тим не менше, деякі з них виправ-
довуються наявністю соціальних потреб, а 
також дискримінації в минулому.
У політичному представництві, напри-

клад, існують три основних типи квот. По-
перше, добровільні квоти партії, що були 
прийняті політичними партіями в ряді 
країн і включають зобов’язання партії ви-
сувати певний відсоток жінок-кандидатів 
при складанні списків виборців. По-друге, 
квоти кандидатів необхідні відповідно до 
законодавства країни, де передбачено, що 
певна кількість позицій у списку повинна 
бути зарезервована для жінок. Вони іноді 
включають, серед умови положення жінок 
у виборчому списку, наприклад, вимогу, 
щоб кожне друге місце в списку займала 
жінка.
Нарешті, зарезервовані місця - посади, 

на які тільки кандидати-жінки можуть кон-
курувати, і які використовуються в якості 
більш прямого способу регулювання числа 
жінок на виборних посадах. З країн, що в 
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даний час мають гендерні квоти, 61% ма-
ють добровільні квоти партії (часто в по-
єднанні з іншими типами), 38% -прийняті 
законом квоти кандидатів, і 20%- зарезер-
вовані місця.
Існує значна кластеризація типів сис-

тем квот за географічними регіонами. Це 
пов’язано зі зміною політичної системи і 
політичних історій у різних регіонах, і імі-
таціями систем квот у регіонах.
Особливою формою заходів причиново 

пов’язаних, але тих, що суперечать пози-
тивним діям, є зворотні квоти. На відміну 
від типової політики позитивних дій, що 
передбачає певні мінімуми для недопред-
ставлених груп, у зворотних квотах викла-
дені максимальні межі для участі окремих 
груп. Таким чином, групи, що підпадають 
під дію квот, не є бенефіціарами, а скорі-
ше пригнобленою стороною. Прикладом 
таких зворотних квот є положення, що з 
метою забезпечення максимального рівня 
обороноздатності жінки можуть приєдна-
тися до спеціальних озброєних сил лише 
до певного (зазвичай низького) відсотка. 
Можна також припустити, і також практи-
кується, встановлення одночасно мінімаль-
ної і максимальної квоти.
Модель II, модель переваги, відрізня-

ється від моделі І в основному через від-
сутність жорсткості; плани другого типу є 
орієнтованими на расу або стать, але гнуч-
кими.
Модель III, модель самоаналізу, поши-

рена в державних і великих приватних га-
лузях. Вона, як правило, включає в себе ви-
користання цілей і термінів для залучення 
жінок і меншин до деяких видів робіт. Ро-
ботодавець починає процес шляхом порів-
няння його робочої сили зі спільнотою осіб, 
компетентних заповнити свої позиції. Цей 
аналіз часто показує, що в деяких видах 
робіт число жінок або меншин менше, ніж 
можна було очікувати, з огляду на кількість 
кваліфікованих жінок і меншин на місцево-
му ринку праці. Лежить припущення, що, 
за відсутності дискримінації, відсоток ква-
ліфікованих жінок і меншин на місцевому 
ринку праці буде приблизно таким самим, 
як і кількість зайнятих будь-яким конкрет-
ним роботодавцем.

Слід зазначити, однак, що цілі і термі-
ни, прийняті відповідно до моделі III (са-
мостійного вивчення) повинні відповідати 
більшості стандартів, введених відносно 
планів Моделі II (преференцій) для того, 
щоб витримувати правову критику: вони 
повинні бути гнучкими і безвідмовними, 
обмеженими в часі, прийнятими з метою 
усунення очевидного дисбалансу або іс-
тотної нерівності, і не можуть мати ширшу 
сферу застосування, ніж дискримінація, яка 
спричинила невідповідність.
Модель IV, як правило, заснована на 

припущенні, що недостатнє залучення до 
робочої сили або школи меншин або жі-
нок є результатом недостатнього знання 
або комунікації. План позитивних дій Мо-
делі IV може бути результатом Моделі III 
типу самоперевірки, в якому визначено, 
що більше меншин або жінок будуть роби-
ти спробу потрапити на роботу, якщо б їх 
цілеспрямовано набирали, або це робилося 
більш енергійно.
Модель V, модель недискримінації, має 

два різних аспекти. Перший - активна не-
дискримінація. Позитивні рішення, такі 
як рішення про припинення дискриміна-
ції, дії, щоб уникнути дискримінації, для 
захисту співробітників від дискримінації, і 
спрямовані, аби відмовитися від практик, 
які мають дискримінаційний ефект , усі 
можуть бути частиною програми позитив-
них дій. Хоча закон вимагає недискриміна-
цію, добровільне дотримання відбувається 
в широкому спектрі. При самоперевірці, 
або в результаті судового процесу робото-
давець в школі або урядовій установі може 
виявити, що його агенти беруть участь в 
дискримінації, або що він прийняв політи-
ку, яка мала дискримінаційні наслідки. Він 
може спробувати захистити свою поведін-
ку або може, в якості позитивних дій, ви-
рішити змінити її. Він може прийняти рі-
шення навчати своїх співробітників щодо 
зобов’язання по уникненню дискримінації 
або може бути змушеним це робити за рі-
шенням суду.
Другим аспектом V моделі є пасивна не-

дискримінація. Теоретично, сама пасивна 
недискримінація або дозвіл шляхом рішен-
ня чи врегулюванням дискримінаційних 
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претензій відрізняються від позитивних 
дій по запобіганню або уникненню дискри-
мінації. Втім,сприйняття громадськістю не-
дискримінації та позитивних дій перепле-
тені і взаємозалежні.
Отже, після дослідження вказаних пи-

тань можна зробити певні висновки. Так, 
термінологічний дискурс у сфері «позитив-
них дій» має неабияке значення не тільки 
для науковців, але і для практичного за-
стосування вказаних заходів. Різниця між 
термінами «дія» і «дискримінація» може 
розглядатися як річ певною мірою регіо-
нальна, однак, численні вчені сперечають-
ся, що така різниця залежить не лише від 
семантики слів, а і від почуттів і конотацій, 
які асоціюються з обома поняттями.
Ставлення до терміну «дискримінація», 

як і раніше,є помітно негативним, тому що 
від природи це означає певні обмеження, 
тому для суспільства логічно легше при-
йняти термін «дія» і наступні заходи, незва-
жаючи на той факт, що дані зміни стосують-
ся скоріше зовнішньої форми заходів, але 
не їх суті.

 Що стосується типології таких заходів, 
ми виявили, що класифікації можуть від-
різнятися залежно від різних критеріїв. Се-
ред них є їх юридичні джерела, тривалість, 
бенефіціари, область застосування. Одним 
з найважливіших способів їх класифікації 
є поділ відповідно до оперативної механі-
ки заходів - чи мають вони безпосередній 
або опосередкований вплив. Доведено, що 
саме останні заходи є найбільш ефективни-
ми і саме їх доцільно було б застосовувати і 
в Україні, з метою забезпечення недискри-
мінації.

Affi rmative action: terminology and 
typology of measures

The relevance of the research is based on 
the fact that the affi rmative action measures 
in favour of different groups of society in 
order to achieve the state of equality are in 
use nowadays all around the world, including 
Ukraine, more often than ever. As well, it must 
be noted that no scientifi c research has been 
done in Ukraine in the sphere yet. 

However, the fi rst issue to deal with while 
describing the affi rmative action phenomenon 

is the issue of terminology, because as we shall 
discover later it highly infl uences the attitude 
towards the policy and its effectiveness. 

Even though affi rmative action has a 
long tradition on both a national and an 
international level, there is not a universally 
accepted terminology in the fi eld. After 
analyzing the corresponding legislation and 
scientifi c literature some generalizations can 
be made, that usually the term consists of two 
words: an adjective, “positive” or “affi rmative”, 
in order to entail that some kind of state 
activity is required to implement these plans, 
and a noun, “action” or “discrimination”. 
The choice of the noun is signifi cant both 
semantically and legally. The distinction 
often is somehow geographical, because in 
the United States, despite some criticisms, 
the most commonly used term is “action”, 
while in the European countries the term 
“discrimination” is used more frequently (e.g. 
in France “discrimination” positive, in the UK 
positive “discrimination” and in Germany 
positive “Diskriminierung” or “Zulässige 
Diskriminierung”), and action less so (thus in 
Greece, Ukraine positive “action”).

Not mentioning rather theoretical and 
linguistic, semantic differentiation of the terms, 
the most widely applied of them, affi rmative 
action and positive discrimination often serve 
as the refl ection of the historical roots and 
the general predisposition towards the policy 
in the countries. The term affi rmative action 
is rather neutral, therefore can be used to 
minimise the risk of social anxiety as a result 
of the implementation of the instruments. 

The use of term “discrimination”, the 
language of it seems to imply that the used 
measure constitutes an exception from 
equality, and therefore it could be viewed rather 
suspiciously. Thus, positive discrimination 
creates some kind of a presumption against 
the constitutionality of the measure, whereas 
affi rmative action possesses the opposite effect, 
with different procedural consequences.

On the level of legal terminology, the 
term positive discrimination seems to be, 
in principle, more typologically clear in 
comparison to affi rmative action. Yet the 
connotations of the words that exist in every 
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society and the character of measures taken 
encourage us to use the later term more often.

Affi rmative action itself has been defi ned as 
“any measure, beyond simple termination of a 
discriminatory practice, adopted to correct or 
compensate for past or present discrimination 
or to prevent discrimination from recurring 
in the future”. Affi rmative action means 
taking positive steps to end discrimination, 
to prevent its recurrence, and to create new 
opportunities that were previously denied 
minorities and women.

So as we already mentioned there are 
different measures of affi rmative action and 
the next reasonable task would be to classify 
them. There are various criteria that might be 
used to classify affi rmative action measures. 

One of the most common ways to classify 
them would be to do that based on their legal 
source. There are measures mandated by the 
constitution, a statute or international law; 
further, there are soft law measures (such as 
provisions included in political parties’ statutes 
and labour or sports organisations’ articles of 
association) or privately originated measures 
(such as those enforced within a workplace or 
an academic environment).

Based on their duration, there are 
measures of defi nite or indefi nite duration. 
However, it must be important to note that by 
the character affi rmative actions’ instruments 
are temporary, established to change the 
situation in a certain time and place.

Based on the benefi ciaries of the affi rmative 
action policies there can be defi ned all-
embracing measures (such as those securing 
minimum participation of both sexes in 
electoral processes), generic measures (such as 
those favouring all minorities) and sub-group 
measures (such as those favouring a specifi c 
minority).

A prominent legal scholar David B. 
Oppenheimer in his works proposed to 
group the affi rmative action measures into 
fi ve models: strict quotas favouring women 
or minorities (Model I); preference systems 
in which women or minorities are given some 
preference over white men (Model II); self-
examination plans in which the failure to 
reach expected goals within expected periods 
of time triggers self-study, to determine 

whether discrimination is interfering with a 
decisionmaking process (Model III); outreach 
plans in which attempts are made to include 
more women and minorities within the pool 
of persons from which selections are made 
(Model IV); and, affi rmative commitments not 
to discriminate (Model V).

So to make the conclusions it’s important 
to understand that affi rmative action is a very 
complex phenomenon that can’t be limited 
to the defi nition given in the Ukrainian 
legislation. It is important to research 
the question as a whole, starting with the 
terminology and typology of measures and to 
understand the problematic of the issue.
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SUMMARY 
The article examines the question of “affi rmative 

action”. Terminological aspects are analyzed, in 
particular the difference between the concepts of 
“affi rmative action” and “positive discrimination” 
and its impact on law enforcement. The basic 
criteria for the classifi cation of affi rmative action 
are explored, as well as its theoretical and practical 
importance.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується питання «позитив-

них дій». Аналізуються термінологічні аспекти 
у сфері, зокрема різниця між поняттями «пози-
тивні дії» та «позитивна дискримінація» та її 
вплив на правозастосовну практику. Наводять-
ся основні критерії для класифікації позитивних 
дій, її теоретичне та практичне значення.
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В статье рассматриваются меропри-
ятия социальной и правовой поддержки 
участников антитеррористической опера-
ции, анализируются, как пример, положе-
ния комплексной Программы социальной 
поддержки участников АТО Харьковской 
областной государственной администрации 
на 2015 – 2016 гг. 

Ключові слова: програма, учасники АТО, соці-
альна підтримка, антитерористична операція, за-
безпечення, ветеран війни.
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Десятки тисяч жителів Харківської об-
ласті в тій чи іншій мірі причетні до подій, 
що пов’язані з провадженням Антитеро-
ристичної операції (далі АТО). Тисячі з них 
проходили службу в Збройних Силах Укра-
їни, інші служили в інших військових фор-
муваннях, працювали на будівництві обо-
ронних укріплень, виконували замовлення 
на забезпечення військових потреб в зоні 
АТО та територіальної оборони. Сотні ти-
сяч жителів Донецької та Луганської облас-
тей опинились в ролі біженців і вимушених 
переселенців.
Проведення Антитерористичної опера-

ції, підготовка України до відбиття можливої 
широкомасштабної агресії викликали низку 
нових проблем соціально-економічного ха-
рактеру, пов’язаних з питанням соціально-
правової підтримки учасників бойових дій, 
зокрема осіб, які отримали поранення, чле-
нів сімей загинувших воїнів, втративших 
здоров’я при проведенні військових дій. 

Одним із найбільш актуальних завдань 
для Харківської області є комплексне ви-
рішення питань соціального забезпечення, 
соціального захисту учасників Антитерорис-
тичної операції, зокрема демобілізованих 
військовослужбовців, які захищали неза-
лежність, суверенітет та територіальну ці-
лісність України, членів їх сімей та сімей за-
гиблих учасників АТО.
На державному рівні це питання врегу-

льовано через забезпечення надання дер-
жавних соціальних гарантій відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» [5]. Згідно із 
Законом державними соціальними гаранті-
ями охоплені учасники Антитерористичної 
операції, які мають посвідчення учасника 
бойових дій, та сім’ї загиблих військовос-
лужбовців, які отримали статус члена сім’ї 
загиблого (померлого) ветерана війни. 
Усього до мирного життя в Харківській 

області повинні повернутися близько 2700 
демобілізованих – це ті чоловіки, яких при-
звали під час «першої хвилі» часткової мо-
білізації рік тому. Із них 1000 військовос-
лужбовців проходили службу у відділеннях 
військкоматів, понад 500 – у лавах Зброй-
них сил України, понад 800 – у підрозділах 
Державної прикордонної служби України 
і близько 250 – у підрозділах Національної 
гвардії України. У зоні АТО загинули 59 на-
ших земляків.
Указом Президента України «Про до-

даткові заходи щодо соціального захисту 
учасників антитерористичної операції» [3] 
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обласним державним адміністраціям по-
ставлено завдання за участю відповідних 
органів місцевого самоврядування невід-
кладно вирішити питання стосовно при-
йняття регіональних програм щодо медич-
ного, соціального забезпечення, адаптації, 
психологічної реабілітації, професійної під-
готовки (перепідготовки) учасників Антите-
рористичної операції та передбачення у міс-
цевих бюджетах видатків на їх виконання.
Харківська обласна державна адміні-

страція розробила Комплексну Програму 
соціальної підтримки учасників Антитеро-
ристичної операції на 2015 – 2016 роки, яку 
Харківська обласна рада затвердила своїм 
рішенням.[1]
Метою Програми є надання комплексу 

соціальних послуг із соціальної адаптації 
звільнених в запас (демобілізованих) вій-
ськовослужбовців, які брали участь в АТО, 
особливо тим, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, ведення соціальної 
роботи з найближчим оточенням та члена-
ми сімей загиблих учасників АТО, надання 
медичних послуг, у тому числі з психоло-
гічної реабілітації, сприяння у професійній 
адаптації тощо.
Програма передбачає:
- надання сім’ям звільнених в запас 

(демобілізованих) військовослужбовців, які 
брали участь в АТО, та перебувають у склад-
них життєвих обставинах, соціальних по-
слуг та, у разі потреби, забезпечення їх со-
ціальним супроводом;

- створення при місцевих центрах 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
груп взаємодопомоги та взаємопідтримки 
для звільнених в запас (демобілізованих) 
військовослужбовців, які брали участь в 
АТО, та членів їх сімей; 

- ведення соціальної роботи з най-
ближчим оточенням та членами сімей учас-
ників АТО та загиблих;

- забезпечення діяльності інформацій-
но-консультаційного (ресурсного) центру, 
на базі якого учасники АТО зможуть отри-
мати необхідні консультації;

- випуск та розповсюдження інформа-
ційних матеріалів з контактами організацій, 
які надають допомогу та підтримку демобі-
лізованим військовослужбовцям; 

- створення на місцевих рівнях муль-
тидисциплінарних команд (робочих груп) 
спеціалістів для організації та проведення 
роботи з соціальної адаптації звільнених в 
запас (демобілізованих) військовослужбов-
ців, які брали участь в АТО, у тому числі ор-
ганізації проведення їх відпочинку; 

- сприяння зайнятості звільненим у 
запас (демобілізованих) військовослужбов-
ців, які брали участь в АТО, шляхом надан-
ня профорієнтаційних послуг, одноразової 
виплати допомоги по безробіттю для від-
криття підприємницької діяльності тощо;

- надання медичних послуг (здійснен-
ня комплексних профілактичних медогля-
дів, проведення реабілітаційних заходів, у 
тому числі з психологічної реабілітації).
Виконавцями Програми призначені 

галузеві департаменти Харківської облас-
ної державної адміністрації, Харківський 
обласний центр зайнятості, Харківський 
центр соціальної служби для сім’ї, дітей та 
молоді. 

 Заходи комплексної Програми со-
ціальної підтримки учасників антитерорис-
тичної операції н 2015-2016 роки полягають 
в тому, щоб забезпечити: 

- проведення циклу навчальних се-
мінарів для спеціалістів та фахівців із соці-
альної роботи місцевих центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді з питань на-
дання комплексу послуг із соціальної адап-
тації військово службовців після демобіліза-
ції;

- сприяння роботі центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді районних 
державних адміністрацій, виконкомів місь-
ких рад міст обласного значення, з надання 
соціальних послуг сім’ям, звільнених у запас 
(демобілізованих) військовослуж бовців, які 
брали участь в АТО, та перебувають у склад-
них життєвих обставинах, забезпечення їх, 
у разі потреби, соціальним супроводом; 

- організація при центрах соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді районних 
державних адміністрацій, виконкомів місь-
ких рад міст обласного значення груп вза-
ємодопомоги та взаємо-підтримкидля звіль-
нених у запас (демобілізованих) військо-
вослужбовців, які брали участь в АТО, та 
членів їх сімей, ведення соціальної роботи 
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з найближчим оточенням та членами сімей 
демобілізованих;

- створення інформаційно-консульта-
ційного (ресурсного) центру на базі Харків-
ського обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді для сімей/осіб із 
числа внутрішньо переміщених, учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей 
із залученням громадської організації «Асо-
ціація фахівців по подоланню наслідків пси-
хотравмуючих подій»;

- забезпечення діяльності інформа-
ційно-консультаційного (ресурсного) цен-
тру на базі Харківського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
для надання індивідуальних та групових 
консультацій, соціально-психологічної під-
тримки та допомоги, соціально-психоло-
гічної реабілітації та адаптації сімей/осіб із 
числа внутрішньо переміщених, учасників 
АТО, членів їх сімей та сімей загиблих учас-
ників АТО;

- друкування та розповсюдження бу-
клетів, листівок з інформацією про організа-
ції, які надають і можуть надавати допомогу 
та підтримку звільненим у запас (демобілі-
зованим) військовослужбовцям, які брали 
участь в АТО;

- проведення моніторингу стану здій-
снення центрами соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді районних державних 
адміністрацій, виконкомів міських рад міст 
обласного значення роботи з соціальної 
адаптації звільнених у запас (демобілізова-
них) військовослужбовців, які брали участь 
в АТО;

- створення на місцевих рівнях муль-
тидисциплінарних команд (робочих груп) 
спеціалістів, забезпечення їх діяльності для 
організації та проведення роботи з соціаль-
ної адаптації звільнених у запас (демобілі-
зованих) військовослужбовців, які брали 
участь в АТО, членів сімей загиблих учасни-
ків АТО;

- проведення зустрічей учнів та вихо-
ванців навчальних закладів із учасниками 
АТО;

- забезпечення участі учнів та вихо-
ванців навчальних закладів у благодійних 
акціях, спрямованих на соціальну підтрим-
ку та допомогу учасникам АТО;

- розміщення на офіційному веб-сайті 
Харківської обласної державної адміністра-
ції та у державних, комунальних, комерцій-
них ЗМІ інформації з контактним номером 
телефону «гарячої лінії» для учасників АТО 
(як соціальної реклами);

- забезпечення формування через об-
ласні ЗМІ активного діалогу з органами ви-
конавчої влади, місцевого самоврядування, 
громадськими та благодійними організа-
ціями з питань соціально-правового забез-
печення членів родин загиблих учасників 
АТО, поранених, інвалідів, ветеранів АТО 
тощо.
Програмою також передбачено вико-

нання комплексу заходів з сприяння ство-
ренню та роботі громадських організацій, 
що представлятимуть інтереси учасників 
АТО та вжиття заходів щодо організації та 
проведення спільно з громадськими орга-
нізаціями урочистих зустрічей звільнених у 
запас (демобілізованих) військовослужбов-
ців, які брали участь в АТО і забезпечення 
безкоштовного відвідування учасниками 
АТО та членами їх сімей, у тому числі сімей 
загиблих, театрально-концертних закладів 
м. Харкова, організації проведення відпо-
чинку звільнених у запас (демобілізованих) 
військовослужбовців, які брали участь в 
АТО, у санаторно-курортних закладах Хар-
ківської області терміном до 14 днів згідно 
з відповідним порядком, затвердженим рі-
шенням обласної ради.
Низка заходів передбачених Програмою 

спрямована на забезпечення оздоровленням 
дітей шкільного віку, батьки яких загинули 
під час виконання службових обов’язків при 
проходженні військової служби в районах 
проведення АТО, а також дітей шкільного 
віку, які згідно з чинним законодавством 
потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки, із сімей учасників Антитерорис-
тичної операції та організацію проведення 
комплексних профілактичних оглядів де-
мобілізованих військовослужбовців протя-
гом 3-х робочих днів після їх звільнення від 
проходження військової служби та під час 
взяття на військовий облік у військкоматах 
області.

  З метою надання допомоги гро-
мадянам, звільненим з військової служби, 
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передбачено оформлення у приміщеннях 
військкоматів куточків для розміщення ін-
формаційних матеріалів і нормативно-пра-
вових актів у сфері зайнятості та соціального 
захисту населення на випадок безробіття та 
постійне їх оновлення та створення окремої 
бази даних безробітних громадян, які під 
час перебування на обліку в службі зайня-
тості були мобілізовані до зони АТО, для 
надання повного спектру послуг служби за-
йнятості.
Програмою також встановлені заходи з 

підтримання започаткування власної спра-
ви учасниками АТО шляхом здійснення ви-
плати одноразової допомоги по безробіттю 
для організації підприємницької діяльності, 
а також вжиття заходів із залучення учасни-
ків АТО до громадських робіт та розширен-
ня переліку таких робіт за потребою.
В Програмі передбачений і порядок ви-

користання коштів обласного бюджету на 
проведення відпочинку звільнених у запас 
(демобілізованих) військовослужбовців, які 
брали участь в АТО, у санаторно-курортних 
закладах Харківської області, який визначає 
механізм організації проведення 14-денно-
го відпочинку (далі – відпочинок) на базі са-
наторно-курортних закладів, розташованих 
на території Харківської області (далі – сана-
торно-курортні заклади), звільнених у запас 
(демобілізованих) військовослужбовців, які 
брали участь в АТО (далі – особи), які заре-
єстровані на території Харківської області, 
за рахунок коштів субвенції з обласного бю-
джету районним бюджетам, бюджетам міст 
обласного значення.
Бюджетні кошти спрямовуються сана-

торно-курортному закладу на відшкодуван-
ня витрат на відпочинок направлених осіб.
Розпорядниками коштів субвенції за 

місцевими бюджетами адміністративно-те-
риторіальних одиниць області є органи со-
ціального захисту населення районних дер-
жавних адміністрацій та міських рад міст 
обласного значення.
Перерахування субвенції здійснюється 

згідно з Порядком казначейського обслуго-
вування місцевих бюджетів [2].
Для визначення осіб, які потребують від-

починку, та санаторно-курортного закладу, 
у якому буде проводитися відпочинок, го-

лови районних державних адміністрацій та 
міські голови міст обласного значення ство-
рюють робочу групу, до складу якої входять 
фахівці органів соціального захисту насе-
лення, охорони здоров’я, силових структур. 
Особи, які потребують оздоровлення, 

звертаються до відповідних органів соціаль-
ного захисту населення за зареєстрованим 
місцем проживання із письмовою заявою, 
до якої додають такі документи:
копія паспорта;
копія довідки про присвоєння реєстра-

ційного номера облікової картки платника 
податків;
медична довідка лікувальної установи 

щодо відсутності протипоказань для прохо-
дження відпочинку в санаторно-курортних 
закладах;
копія довідки про безпосередню участь 

особи в Антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення і захисті незалежнос-
ті, суверенітету та територіальної цілісності 
України за формою, встановленою поста-
новою Кабінету Міністрів України [4] або 
копія наказу командира військової частини 
(начальника територіального підрозділу), 
виданого з відомостями про участь особи в 
антитерористичній операції.
Органи соціального захисту населення 

районних державних адміністрацій та місь-
ких рад міст обласного значення:
формують і подають на розгляд робочій 

групі пакет документів для прийняття рі-
шення про направлення (відмову у направ-
ленні) особи на відпочинок до санаторно-ку-
рортного закладу;
отримують від робочої групи копію про-

токолу її засідання з визначенням санатор-
но-курортного закладу, у якому буде про-
водитися відпочинок, список осіб, які на-
правляються на відпочинок, та відповідне 
направлення. 
Департамент соціального захисту насе-

лення Харківської обласної державної адмі-
ністрації:

-  координує діяльність органів соці-
ального захисту населення з питання про-
ходження особами відпочинку;

-  здійснює розподіл коштів між ра-
йонними бюджетами, бюджетами міст об-
ласного значення згідно з потребою;
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- на підставі заявки відповідних орга-
нів соціального захисту населення направ-
ляє зведену заявку на фінансування до Де-
партаменту фінансів Харківської обласної 
державної адміністрації;

- після отримання фінансування здій-
снює перерахування коштів субвенції ра-
йонним бюджетам та бюджетам міст облас-
ного значення відповідно до затверджених 
в обласному бюджеті обсягів асигнувань;

- проводить моніторинг щодо чисель-
ності осіб, які отримали послуги з відпочин-
ку, на підставі звітів місцевих органів соці-
ального захисту населення.
Реалізація зазначеної комплексної Про-

грами дозволить забезпечити соціальну 
адаптацію учасників АТО; поліпшити соці-
ально-психологічний клімат в їх родинах; 
покращити здоров’я та психоемоційний 
стан; повернути їх до соціуму, забезпечити 
учасників АТО інформацією про державні 
установи та недержавний сектор, що нада-
ють послуги із соціальної підтримки; створи-
ти умови для покращення здоров’я та пси-
хоемоційного стану учасників АТО і створи-

ти умови для відновлення психологічного, 
духовного і фізичного стану як членів сімей 
загиблих, так і самих учасників АТО. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються заходи соціальної 

та правової підтримки учасників антитеро-
ристичної операції, аналізуються, як приклад, 
положення комплексної Програми соціальної 
підтримки учасників АТО Харківської обласної 
державної адміністрації на 2015 – 2016 роки.

SUMMARY 
The measures of social and legal support of 

participants of antiterror operation are examined 
in the article, analysed, as an example, position of 
complex Program of social support of participants 
of ATO of Kharkiv regional state administration 
on 2015 – 2016.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÍÀ ÅÒÀÏ² 
ÄÎÑÓÄÎÂÎÃÎ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

В работе определены причины целесообраз-
ности назначения судебно-экономической экс-
пертизы для создания доказательной базы. 
Доказано, что следователь или орган, которые 
назначают судебно-экономическую експертизу 
на стадии досудебного расследования, должны 
обеспечить контроль за ее исполнением и соз-
дать необходимые условия для успешной рабо-
ты експерта-экономиста. Определено, что в 
процессе контроля за работой експерта-эконо-
миста должны бать исключены любые вме-
шательства следователя в исследовательскую 
деятельность и давление на эксперта с целью 
получения желаемых результатов экспертизы. 
Установлено, что взаимодействие следователей 
с експертами-экономистами позволяет поста-
вить процесс раскрытия и расследования зна-
чительного количества преступлений на новый 
уровень – уровень коллективной деятельности.
Ключові слова: слідчий, експерт-економіст, об-

винувачений, формулювання питань, матеріали 
для дослідження.

 ªÂÄÎÊ²ÌÅÍÊÎ Ñâ³òëàíà Â³êòîð³âíà - ñóäîâèé åêñïåðò ç åêîíîì³÷íèõ 
äîñë³äæåíü, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «Õàðê³âñüêèé 
íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ» 

ÓÄÊ : 340.69 (477)

Постановка проблеми
Сучасне кримінальне судочинство для 

успішного вирішення кримінального прова-
дження і встановлення істини вимагає від всіх 
учасників продуктивної взаємодії. Постій-
но змінюється взаємодія судового експерта 
із учасниками кримінального провадження, 
оскільки цього вимагають з одного боку змі-
ни процесуального законодавства, а з іншого 
– умов господарської діяльності суб’єктів гос-
подарювання. Ускладнення правопорушень 
у сфері господарювання вимагає більш гли-

боких знань не тільки судового експерта, а і 
інших учасників кримінального проваджен-
ня. Саме за таких умов доцільним вважається 
розгляд особливостей взаємодії судового-екс-
перта-економіста з учасниками кримінально-
го провадження на етапі досудового розслі-
дування при проведенні судово-економічної 
експертизи.

Метою роботи є визначення особливос-
тей взаємодії учасників кримінального про-
вадження на етапі досудового розслідування 
із експертом-економістом при провадженні 
судово-економічних експертиз.

Виклад основного матеріалу
Судово-економічна експертиза на стадії 

досудового слідства призначається тоді, коли 
перед слідчим виникають конкретні запитан-
ня, вирішити які може лише висококваліфіко-
ваний спеціаліст, і коли у справі є достатньо 
матеріалів, необхідних експерту-економісту 
[1]. Момент призначення експертизи визна-
чає сам слідчий з урахуванням особливостей 
кожної справи. На стадії досудового слідства 
судово-економічна експертиза призначається 
у таких випадках: 

– коли висновки ревізії фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства суперечать 
іншим матеріалам судового провадження і 
для усунення суперечності необхідний висно-
вок експерта-економіста; 

– коли ревізором не прийняті до розгля-
ду пред’явлені матеріально відповідальними 
та посадовими особами виправдовуючі доку-
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менти (акти про псування і нестачі товарів, 
податкові накладні, розписки про відпуск 
товарів тощо) за мотивами несвоєчасного їх 
пред’явлення і неправильного оформлення; 

– коли заявлене обґрунтоване клопотання 
звинуваченого про призначення судово-еко-
номічної експертизи; 

– коли є протиріччя у висновках первин-
ної та повторної ревізії; 

– коли застосовані ревізором методи дослі-
дження фінансово-господарської діяльності 
підприємства викликають сумніви; 

– коли з’являється необхідність більш де-
тального дослідження окремих питань, що 
вимагають застосування спеціальних знань у 
галузі первинного, бухгалтерського чи подат-
кового обліку; 

– коли необхідність проведення судово-
економічної експертизи випливає з висновку 
експерта іншого фаху [2]. 
Судово-економічна експертиза може бути 

призначена за матеріалами ревізії, а також за 
документами та обліковими записами, що на-
дані слідчому безпосередньо підприємством. 
Перед експертом може бути поставлено і пи-
тання про правильність методики проведен-
ня ревізії, а також про те, чи всі можливості 
використав ревізор для виконання конкрет-
ного завдання. Якщо експерт-економіст вва-
жає за необхідне одержати пояснення від 
бухгалтера-ревізора, він повинен поставити 
перед слідчим питання про виклик ревізора, 
але допитує ревізора сам слідчий. Матеріали 
для проведення судово-економічної експер-
тизи, що надаються експерту слідчим, мають 
включати такі документи: 

– документи, необхідні для встановлення 
фактів наявності або відсутності фактів корис-
ливих правопорушень, визначення розміру 
нанесеної шкоди, часу виникнення збитків та 
кола відповідальних осіб; 

– протоколи обшуків і виїмок та інші доку-
менти, які необхідні експерту-економісту для 
відповідей на поставлені питання; 

– протоколи вилучення документів і по-
станова про приєднання їх до документів 
кримінального провадження; 

– протоколи допитів обвинувачених і свід-
ків, очних ставок, які необхідні для визначен-
ня обставин, при яких здійснювалися певні 
операції; 

– протоколи огляду тих документів, які ви-
значені слідчим, як докази зі справи, та які із 
тих чи інших обставин не приєднані до справи; 

– висновки фахівців інших галузей знань, 
які можуть бути використані у висновку екс-
перта-економіста. 
Важливою умовою успішного проведення 

судово-економічної експертизи є точне фор-
мулювання слідчим питань експерту-еконо-
місту. Для цього слідчий повинен не лише 
добре знати матеріали справи, але й добре 
орієнтуватися в загальних питаннях еконо-
мічної експертизи та уявляти її можливості. 
За найбільш складними справами слідчому 
рекомендується отримати консультацію щодо 
формулювання питань. Процесуальне зако-
нодавство припускає, що таким консультан-
том може бути і майбутній експерт-економіст 
із кримінального провадження. Загальними 
вимогами, яким повинні задовольняти по-
ставлені перед експертом питання, слід ви-
значити такі: 

– питання повинні бути суттєвими для да-
ного кримінального провадження та витікати 
з його матеріалів; 

– без вирішення даних питань справа не 
отримає обґрунтованих доказів; 

– для вирішення цих питань необхідні 
спеціальні знання у галузі бухгалтерського та 
податкового обліку, економічного контролю, 
аналізу господарської діяльності тощо; 

– питання не можуть бути вирішені інак-
ше, ніж за допомогою судово-економічної екс-
пертизи; 

– мають бути конкретними та задаватись у 
суворій логічній послідовності[3]. 
При формулюванні питань судово-еко-

номічної експертизи необхідно уникати най-
більш типових помилок, таких як: постановка 
ревізійних запитань; перекладання на екс-
перта слідчих функцій; неоднозначність фор-
мулювання завдання; зайвий лаконізм запи-
тань; постановка запитань, які не відносяться 
до судово-економічної експертизи. 
Підготовка до проведення слідчої дії по-

чинається з визначення завдань та питань, 
які слідчий має намір вирішити, а саме: чітко 
сформулювати мету слідчої дії; вибрати місце 
проведення; визначити час виконання; об-
рати коло учасників слідчої дії та визначити 
роль кожного учасника; з’ясувати необхід-
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ність використання технічних засобів (для 
конкретних цілей) [4].
Слідчий або орган, що призначили судово-

економічну експертизу на стадії попереднього 
слідства, повинні забезпечити контроль за її 
виконанням та створити необхідні умови для 
успішної роботи експерта-економіста. Для 
цього слідчому доцільно зробити наступне: 

– ознайомитися з планом роботи експерта-
економіста і з’ясовувати, які методи досліджен-
ня він обрав для проведення дослідження; 

– за узгодженістю з експертом визначити 
строки проведення судово-економічної експер-
тизи та контролювати хід виконання плану; 

– встановлювати порядок вирішення екс-
пертом питань судово-економічної експертизи; 

– запрошувати експерта-економіста на до-
пити обвинувачених, свідків, інших осіб, до-
зволяти задавати їм питання, що стосуються 
предмета експертизи;

– знайомити експерта з виявленою ним 
новою інформацією, яка має відношення до 
експертизи; 

– ознайомлювати обвинувачених із запи-
таннями, які поставлені перед експертом-еко-
номістом; 

– ставити перед експертом нові питання за 
власною ініціативою або на прохання обвину-
вачених з обставин, які виявлені експертом-
економістом під час проведення експертизи; 

– бути присутнім при проведенні експер-
тизи та знайомитися з результатами дослі-
дження; 

– усувати експерта від проведення експер-
тизи, якщо буде виявлена недостатня його 
кваліфікація, або підстави для відводу. 
Однак, у процесі контролю за роботою 

експерта повинні бути виключені будь-які 
втручання слідчого у дослідну діяльність і 
тиск на експерта з метою отримання бажаних 
результатів експертизи [1]. 
Обвинувачуваний відповідно до ст. 42 

КПК України має право бути присутнім, з 
дозволу слідчого, під час проведення експер-
тизи. У разі призначення експертизи він має 
право заявити про відвід експерту, обраному 
слідчим; просити про призначення експерта 
з числа осіб, указаних ним; подати додаткові 
питання для отримання на них висновку екс-
перта; подати документи і з дозволу слідчого 
дати пояснення експерту [1]. 

Основою висновків експерта-економіста є 
надані йому слідчим або іншим органом, які 
призначили експертизу, первинні документи, 
облікові регістри та звітність підприємства. 
Але вони є не єдиними об’єктами досліджен-
ня судово-економічної експертизи. Експерт-
економіст має право досліджувати й інші 
джерела доказів: акти документальних реві-
зій, свідчення обвинувачених та інших осіб, 
причетних до справи, протоколи виїмки та 
огляди документів, висновки експертів інших 
галузей знань тощо. Експерт не має права іг-
норувати жодних матеріалів справи. Тому в 
своєму дослідженні експерт-економіст має за-
значити, чи відповідають істині або різняться 
з нею свідчення обвинувачених та інших осіб і 
чи відповідають вони документальним даним. 
Дослідження експертом-економістом прото-
колів огляду документів в окремих випадках 
може замінити йому ці документи. Особли-
вого значення протоколи огляду документів 
набувають тоді, коли в їх огляді бере участь 
спеціаліст-економіст. Це особливо важливо в 
тих випадках, коли перед експертом постав-
лене питання про ступінь впливу стану обліку 
на причини, що призвели до скоєння еконо-
мічних правопорушень.
Ефективне проведення судово-еконо-

мічної експертизи передбачає постійну вза-
ємодію слідчого з експертом-економістом, яка 
проявляється у тому, що:

– слідчий контролює дотримання строків 
проведення експертизи та створює йому ті 
умови, які необхідні для проведення правиль-
ного дослідження;

– експерт-економіст знайомить слідчого із 
складеним планом роботи та методиками, які 
вибрані для проведення дослідження;

– експерт і слідчий спільно визначають стро-
ки проведення кожного етапу дослідження;

– за ініціативою слідчого або експерта зби-
раються додаткові матеріали для проведення 
дослідження.
З дозволу особи або органу, які призна-

чили судову експертизу експерт-економіст 
може брати участь у проведенні слідчих дій, 
а також ставити допитуваним особам запитан-
ня, що стосуються предмета судової експерти-
зи. При проведенні слідчих дій експерт має 
право клопотатися про те, щоб до протоколу 
слідчих дій або судового розгляду були вне-
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АНОТАЦІЯ 
В статті визначено причини, за яких є до-

цільним призначення судово-економічної експер-
тизи для створення доказової бази. Доведено, що 
слідчий або орган, які призначили судово-еконо-
мічну експертизу на стадії попереднього слідства, 
повинні забезпечити контроль за її виконанням 
та створити необхідні умови для успішної роботи 
експерта-економіста та приводяться необхідні 
дії. Визначено, що у процесі контролю за роботою 
експерта повинні бути виключені будь-які втру-
чання слідчого у дослідну діяльність і тиск на екс-
перта з метою отримання бажаних результатів 
експертизи. Встановлено, що взаємодія слідчих з 
експертами-економістами дозволяє поставити 
прфоцес розкриття та розслідування значної 
кількості злочинів на новий рівень – рівень колек-
тивної діяльності.

SUMMARY 
The paper identifi ed the reasons for which purpose 

it is appropriate forensic expertise to create economic 
evidence. Particular attention is paid to the need 
for exact wording on expert as this is essential for the 
success of the expert study. The most diffi cult offenses 
investigator recommended consulting with an economist 
to formulate questions. It is proved that the investigator 
or body that appointed the forensic examination on 
the economic stage of preliminary investigation, must 
ensure control of its implementation and create the 
necessary conditions for the success of economic experts 
and given the necessary action. Expert economist is a 
special fi gure in the process, with the inherent only to her 
procedural rights and obligations. Determined that in the 
process of monitoring the work of the expert should be 
excluded from any interference investigator in research 
activities and pressure on the experts to get the results of 
examination. The paper stressed that the basis of fi ndings 
of economic experts is given to him by the investigator or 
other authority that appointed the examination, primary 
documents, accounting records and statements and other 
sources of evidence. It was ordered list of documents 
necessary economic experts to provide comprehensive 
reasoned opinion. With the permission of the person 
or body that appointed forensic expert economist can 
take part in the investigation and pose questions to 
persons under interrogation concerning the subject of 
judicial review. It is established that the interaction with 
investigators economic experts put the process allows 
detection and investigation of a large number of crimes 
to a new level - the level of collective activities.

сені істотні для експертизи обставини справи. 
Запитання експерта і відповіді допитуваних 
осіб фіксують у протоколі допиту або прото-
колі судового засідання, що дає можливість 
експерту, за потреби, уточняти свої висновки 
з окремих питань.
Згідно із законом експерт має право 

оскаржити дії особи, у провадженні якої пе-
ребуває справа, якщо ці дії порушують його 
права. Скаргу на рішення та дії органу дізна-
ння або слідчого експерт надсилає прокурору 
особисто, або через особу, чиї дії оскаржують-
ся. В останньому випадку скарга протягом 24 
годин підлягає переданні прокурору з пояс-
неннями органу дізнання або слідчого. Закон 
дає прокурору три доби для розгляду скарги 
і відповіді експерту. У разі відхилення скарги 
у відповіді викладаються причини, за якими її 
визнано безпідставною. Скарга на рішення і 
дії прокурора може бути подана вищому орга-
ну прокуратури [1].

Висновки
Визначені особливості взаємодії учасників 

кримінального провадження на етапі досудо-
вого розслідування із експертом-економістом 
при провадженні судово-економічних екс-
пертиз. Встановлено, що взаємодія слідчих з 
експертами-економістами дозволяє постави-
ти процес розкриття та розслідування значної 
кількості злочинів на новий рівень – рівень 
колективної діяльності.
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ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÄÆÅÐÅË 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÎÃÎ 

ÏÐÀÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ï²Ä ×ÀÑ ÐÎÇÃËßÄÓ 
ÏÈÒÀÍÜ ÙÎÄÎ ÑÏËÀÒÈ ÑÓÄÎÂÎÃÎ 

ÇÁÎÐÓ ÏÐÈ ÐÎÇÃËßÄ² ÑÏÐÀÂ 
Ç ÏÎÄÀÒÊÎÂÈÕ ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎÑÈÍ

Статья направлена на обоснование от-
дельных вопросов правоприменительной прак-
тики в сфере взимания судебного сбора при 
рассмотрении дел по налоговым правоотно-
шениям. Требование уплатить судебный сбор 
не должно ограничивать право заявителей 
на доступ к правосудию. Имущественными 
выступают требования, для которых опреде-
лена цена иска. К исковым требованиям не-
имущественного характера следует относить 
требования, которые не подлежат стоимост-
ной оценке. Ограниченное финансирование 
бюджетного учреждения не является основа-
нием для его освобождения от уплаты судеб-
ного сбора, а также основанием для отсрочки 
уплаты судебного сбора. Важным является 
соблюдение баланса между интересом государ-
ства по взыскании судебного сбора за рассмо-
трение дела, и право заявителя на доступ к 
правосудию.
Ключові слова: судовий збір, сплата судового збо-

ру, податкові спори, практика Європейського суду з 
прав людини, відстрочення сплати судового збору, 
майнові вимоги, немайнові вимоги, податкове по-
дання, обмежене бюджетне фінансування.
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ти та повернення перерахованого судового 
збору, виключено зі списку осіб, які мають 
пільги зі сплати судового збору ряд органів 
державної влади, запроваджено механізм 
перевірки зарахування судового збору до 
спеціального фонду Державного бюджету 
України перед відкриттям провадження у 
справі [1].
Питання дослідження особливостей за-

стосування положень чинного законодав-
ства щодо справляння судового збору під 
час розгляду справ з податкових правовід-
носин у практичній діяльності не викликає 
сумнівів та призводить до зацікавленості та 
необхідності дослідження. 
Проте реалізація окремих положень 

чинного законодавства, яке врегульовує пи-
тання розміру судового збору, порядок його 
сплати, повернення і звільнення від сплати 
судового збору викликає дискусії та обгово-
рення у сфері правозастосовної практики. 
Серед вітчизняних науковців та практи-

ків, які займаються проблематикою право-
застосування у сфері податкових правовід-
носин необхідно зазначити Бандурку О.М., 
Битяка Ю.П., Комзюка А.Т., Монаєнка А.О., 
Прудивуса О.В., Нечитайла О.М., Смокови-
ча М.І., Усенко Є.А. та інших.
Метою цього дослідження виступає ви-

вчення та аналіз стану і проблемних питань 
застосування джерел адміністративно-про-
цесуального права щодо сплати, повернен-
ня, відстрочення і звільнення від сплати 
судового збору під час розгляду справ з по-
даткових правовідносин.

Положеннями Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо сплати судового збору» 
від 22 травня 2015 року № 484-VIII внесено 
ряд змін до чинного законодавства України 
стосовно визначення ставок судового збору, 
визначення видів процесуальних докумен-
тів, за подання до суду яких судовий збір не 
справляється, визначення механізму спла-
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Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
сплати судового збору» від 22 травня 2015 
року № 484-VIII набрав чинності та став 
обов’язковим до виконання з 1 вересня 2015 
року. 
Після набрання законної сили положен-

нями Закону України «Про судовий збір», 
виникли численні питання щодо сплати су-
дового збору як позивачами – фізичними та 
юридичними особами, так і органами дер-
жавної влади під час розгляду судами такої 
найчисленнішої категорії справ, як податко-
ві спори.
Задля усунення протиріч у правозасто-

суванні Пленум Вищого адміністративного 
суду України прийняв Постанову «Про судо-
ву практику застосування адміністративни-
ми судами окремих положень Закону Укра-
їни від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про 
судовий збір» у редакції Закону України від 
22 травня 2015 року 484-VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо сплати судового збору» від 5 лютого 
2016 року № 2 [3].
Цікавою є позиція Європейського суду 

з прав людини (далі по тексту – ЄСПЛ) ви-
значена у окремих рішеннях ЄСПЛ де зга-
дується питання сплати судового збору. Ви-
мога сплатити судовий збір не обмежує пра-
во заявників на доступ до правосуддя. Це 
пов’язано з тим, що судовий збір є певним 
обмежувальним способом, який попереджає 
подання необґрунтованих та безпідставних 
позовів та перенавантаження судів, зловжи-
ванням правом на звернення до суду.
У той же час, у практиці ЄСПЛ зазнача-

ється, що судовий збір має бути «розумним», 
тобто, який виходячи з фінансового стану 
позивача, може бути ним сплачений. Неви-
правдано великий розмір судового збору, 
який не враховує фінансове положення за-
явників, а розраховується на основі певного 
відсотка від суми, що є предметом розгляду 
справи, може бути розцінений як такий, що 
непропорційно обмежує право на доступ до 
правосуддя. Зокрема, така позиція була ви-
кладена у справі «Георгел і Георгета Стої-
ческу проти Румунії» [2].
При розгляді справ ЄСПЛ встановлює, 

чи був, з однієї сторони, дотриманий баланс 

між інтересом держави у стягненні судового 
збору за розгляд справи, та з іншої – правом 
заявника на доступ до правосуддя, зокрема, 
правом представити свою позицію по суті 
та захистити інтереси в суді. Для того, щоб 
гарантувати такий справедливий баланс, 
та, власне, зберегти безперебійне функціо-
нування судової системи, суди мають мож-
ливість звільнити від судового збору тих 
заявників, які можуть довести свою погану 
фінансову ситуацію [2].
Слід відмітити, що положення Кодексу 

адміністративного судочинства України та 
Закону України «Про судовий збір» також 
передбачають можливість звільнення від 
сплати судового збору, зменшення, відстро-
чення або розстрочення сплати судового 
збору в залежності від майнового стану та-
кої особи.
Відповідно до частини першої статті 

88 Кодексу адміністративного судочинства 
України суд, враховуючи майновий стан 
сторони, може своєю ухвалою зменшити 
розмір належних до оплати судових витрат 
чи звільнити від їх оплати повністю або 
частково, чи відстрочити або розстрочити 
сплату судових витрат на визначений строк.
Частиною першою статті 8 Закону Укра-

їни «Про судовий збір» визначено, що вра-
ховуючи майновий стан сторони, суд може 
своєю ухвалою відстрочити або розстрочи-
ти сплату судового збору на певний строк, 
але не довше, ніж до ухвалення судового 
рішення у справі. Частина друга цієї статті 
передбачає, що суд може зменшити розмір 
судового збору або звільнити від його спла-
ти на підставі, зазначеній у частині першій 
цієї статті.
У той же час, слід відмітити, що система 

захисту Європейської конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод 
1950 року сформована щодо захисту прав, 
свобод та інтересів фізичних та юридич-
них осіб і не може використовуватись для 
суб’єктів владних повноважень як заявників 
проти держави. 
У відповідності до підпункту 1 пункту 3 

частини другої статті 4 Закону України «Про 
судовий збір» за подання до адміністратив-
ного суду адміністративного позову май-
нового характеру, який подано суб’єктом 
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владних повноважень, юридичною особою 
судовий збір сплачується у розмірі 1,5 від-
сотка ціни позову, але не менше 1 розміру 
мінімальної заробітної плати; фізичною осо-
бою або фізичною особою-підприємцем – 1 
відсоток ціни позову, але не менше 0,4 роз-
міру мінімальної заробітної плати та не біль-
ше 5 розмірів мінімальної заробітної плати.
За подання до адміністративного суду ад-

міністративного позову немайнового харак-
теру, який подано суб’єктом владних повно-
важень, юридичною особою або фізичною 
особою-підприємцем сплачується 1 розмір мі-
німальної заробітної плати, фізичною особою 
– 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
Найбільше жвавим є обговорення тлу-

мачення поняття майнових і немайнових 
вимог – задля визначення розміру судового 
збору при поданні адміністративного позо-
ву. Майновими є вимоги, для яких визна-
чено ціну позову. Однак, Кодекс адміністра-
тивного судочинства України, на відміну від 
Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни та Господарського процесуального ко-
дексу України, не містить поняття встанов-
лення ціни позову для різних видів позовів, 
що подаються до адміністративного суду.
До прикладу, судова практика складається 

таким чином, що орган державної податкової 
інспекції у справах про стягнення податкового 
боргу зобов’язаний сплатити судовий збір за 
ставкою, передбаченою для майнового спору. 
Відповідно до позовних заяв немайново-

го характеру необхідно відносити вимоги, 
які не підлягають вартісній оцінці. 
Крім того, при зверненні до суду із за-

явою про відстрочення або розстрочення 
сплати судового збору особа повинна дода-
ти до такого клопотання відповідні докази 
на підтвердження інформації щодо відсут-
ності відповідних коштів (чи то бюджетних 
коштів) для сплати судового збору. У той же 
час, відсутність таких доказів чи надання їх 
у недостатньому обсязі є підставою для від-
мови в задоволенні заяви про відстрочення 
або розстрочення сплати судового збору.
Сформульована позиція, що обмежене 

фінансування бюджетної установи не є під-
ставою для її звільнення від сплати судового 
збору, а також підставою для відстрочення 
сплати судового збору.

Таким чином, сформувалась практика, 
за якої суд у задоволенні клопотання про 
відстрочення сплати судового збору за по-
дання до адміністративного суду позовної 
заяви про стягнення податкового боргу – 
відмовляє [4].
Окремо у правозастосовній практиці по-

стає питання про стягнення судового збору 
за звернення органів Державної фіскальної 
служби України з податковим поданням у 
порядку та випадках встановлених поло-
женнями статті 183-3 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України. 
Для цієї нетипової форми звернення до 

суду не встановлено розмірів судового збо-
ру. У той же час податкове подання не від-
несено до заяв, за які судовий збір не спла-
чується. 
У відповідності до частини першої статті 

1 Закону України «Про судовий збір», судо-
вий збір – це збір, що справляється на всій 
території України за подання заяв, скарг до 
суду, за видачу судами документів, а також 
у разі ухвалення окремих судових рішень, 
передбачених цим Законом. 
Судова практика складається таким чи-

ном, що внесення податкового подання, 
передбачене статтею 183-3 КАС України, є 
об’єктом сплати судового збору [5].
Цікавим є тлумачення положень абза-

цу першого частини першої статті 5 Закону 
України «Про судовий збір», що особи, пе-
релік яких наведено в цій частині, звільня-
ються від сплати судового збору під час роз-
гляду справи в усіх судових інстанціях.
Тобто, об’єктами справляння судового 

збору є документи, які підлягають розгляду 
та вирішенню в процесуальному порядку, та 
дії, зокрема повторна видача копії судового 
рішення, роздрукування технічного запису 
судового засідання, видача в електронному 
вигляді копії технічного запису судового 
засідання, вчинення яких не передбачає 
вжиття певних процесуальних дій.
У зв’язку з цим виникає питання про 

необхідність сплати судового збору особа-
ми, звільненими від сплати судового збору 
під час розгляду справи, за вчинення дій, 
які безпосередньо не пов’язані з розглядом 
справи.
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Таким чином, за вчинення дій, які не 
пов’язані з розглядом справи, у випадках, 
передбачених цим Законом, сплачується су-
довий збір [3].
У новій редакції Закону України «Про 

судовий збір» відсутнє положення щодо 
обов’язкової сплати судового збору виключ-
но через установи банків чи відділення 
зв’язку та надання відповідних квитанцій з 
печатками та підписами службових осіб від-
повідної установи. Отже, платник судового 
збору може використовувати будь-який спо-
сіб платефжу та надавати доказ такої сплати 
судового збору.
Таким чином, позивач у справах про 

стягнення податкового боргу, оскаржен-
ні податкового повідомлення-рішення 
зобов’язаний сплатити судовий збір за став-
кою, передбаченою для майнового спору. 
Відповідно до позовних заяв немайнового 
характеру необхідно відносити вимоги, які 
не підлягають вартісній оцінці.
Обмежене фінансування бюджетної уста-

нови не є підставою для її звільнення від 
сплати судового збору, а також підставою 
для відстрочення сплати судового збору.
Внесення податкового подання, перед-

баченого положеннями статті 183-3 КАС 
України, є об’єктом сплати судового збору.
За вчинення дій, які не пов’язані з роз-

глядом справи, у випадках, передбачених 
Законом України «Про судовий збір», спла-
чується судовий збір.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття спрямована на обґрунтування окре-

мих питань правозастосовної практики у сфері 
справляння судового збору під час розгляду справ 
з податкових правовідносин. Вимога сплатити 
судовий збір не повинна обмежувати право заяв-
ників на доступ до правосуддя. Майновими є ви-
моги, для яких визначено ціну позову. До позовних 
заяв немайнового характеру необхідно відносити 
вимоги, які не підлягають вартісній оцінці. Об-
межене фінансування бюджетної установи не 
є підставою для її звільнення від сплати судово-
го збору, а також підставою для відстрочення 
сплати судового збору. Важливим є дотримання 
балансу між інтересом держави у стягненні судо-
вого збору за розгляд справи, та правом заявника 
на доступ до правосуддя.

SUMMARY 
The article aims to study certain issues of law 

enforcement practice in the fi eld of collection of court 
fees in cases of tax legal relations. The requirement 
to pay a court fee should not restrict the applicants’ 
right to access to justice. Property act requirements, 
for which the claim is determined. By the claims of 
non-property should be classifi ed as claims that are 
not subject to valuation. Limited funding budget 
institution is not a basis for its exemption from 
the court fee, as well as to delay the payment of 
court fee. It is important to maintaining a balance 
between the interests of the state by collecting court 
fees for the proceedings and the applicant’s right to 
access to justice.
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Ilkov VV The use of sources of 
administrative procedural law of Ukraine 
when considering the payment of court fees in 
cases of tax legal relations

The Law of Ukraine «On amendments to 
some legislative acts of Ukraine concerning 
the payment of court fee» on May 22, 2015 
№ 484-VIII made several changes to the 
current legislation of Ukraine. This law made 
changes to bidding court fees, determine types 
of procedural documents for submission to 
the court where the court fee is not collected, 
determination of mechanism of payment and 
the return of the above court fees are excluded 
from the list of persons who have benefi ts to 
pay court fees a number of public authorities 
and introduced a mechanism for checking 
admission court fee to the special fund of the 
State budget of Ukraine before the opening of 
the proceedings.

The purpose of this research is the study 
and analysis of the issues and the use of 
sources of administrative procedural law 
concerning payment, repayment, deferment 
and exemption from court fees in the cases of 
tax relations.

It is interesting the position of the European 
Court of Human Rights (hereinafter – ECHR) 
determined in separate decisions of the ECHR 
which mentions the issue of payment of court 
fees. The requirement to pay a court fee does 
not restrict the applicants’ access to justice. 
This is due to the fact that the court fee is a 
certain restrictive manner that prevents the 
submission of unjustifi ed and unfounded 
claims and overloading of courts, abuse of the 
right of access to court.

In practice, the ECHR noted that court 
fee must be «reasonable», that is, that based 
on the fi nancial condition of the claimant may 
be paid by him. Unreasonably large amount 
of court fee, which does not take into account 
the fi nancial situation of the applicants, and is 
based on a percentage of the amount that is the 
subject of the proceedings, can be regarded as 
being disproportionately restricts the right of 
access to justice.

The Code of Administrative Procedure of 
Ukraine and the Law of Ukraine «On the court 

fees» include the possibility of exemption from 
payment of court fee reduction, deferral or 
installment payment of court fees, depending 
on the property of that person.

According to the fi rst part of Article 88 
of the Code of Administrative Procedure 
Ukraine, court, given to the property status of 
the person, its ruling may reduce the amount 
of payment of court costs or release of their 
payment in full or in part, or to postpone 
or extend the payment of court costs for a 
specifi ed period.

Part one of Article 8 of the Law of Ukraine 
«On Court Fee» determined that given the 
property status of the person, the court may 
postpone its ruling or extend the court fee 
for a specifi ed period, but not longer than 
until a judgment in the case. Part two of this 
article provides that the court may reduce the 
amount of court fees or exempt from paying it 
on grounds specifi ed in the fi rst paragraph of 
this article.

The most important discussion is about 
interpretation of economic and moral demands 
– to determine the amount of court fees when 
fi ling an administrative claim. The estate is a 
requirement, which is defi ned price action. 
However, the Code of Administrative Procedure 
Ukraine, unlike the Civil Code of Ukraine and 
the Commercial Procedural Code of Ukraine, 
does not include the concept of pricing action 
for different types of claims submitted to that 
act.

For example, the state tax inspections in 
cases of tax debt must pay the court fee at the 
rate stipulated for a property dispute.

According to the non-property claims must 
refer claims that are not fi nancial terms.

In addition, when applying to the court 
for deferment or installment payment of court 
fees a person must add to this request relevant 
evidence to the absence of relevant information 
on the funds (or budget) for the payment of 
court fees. At the same time, the absence of 
such evidence or providing them insuffi cient 
a reason for refusing the application for 
deferment or installment payment of court 
fees.

Thus, the trial has to be paid in accordance 
with the law.
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ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÂÈÎÊÐÅÌËÅÍÍß ÅËÅÌÅÍÒ²Â 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎÇÎÂÓ

Исследованы структурные элементы ад-
министративного иска, которым, исходя из 
анализа единого подхода к пониманию адми-
нистративного иска, являются: предмет; 
основание; содержание. Указано, что пред-
метом административного иска являются 
спорные материально-правовые требования 
истца к ответчику, по поводу которых суд 
должен принять постановление, которым ре-
шается публично-правовой спор по существу. 
Установлено, что такая трьохэлементная 
структура административного иска позволя-
ет определять тождество исков, а содержание 
– позволяет осуществить классификацию ис-
ков на виды и установить границы судебного 
разбирательства.
Ключові слова : адміністративне судочинство, 

адміністративний позов, позовна заява, елементи 
адміністративного позову, предмет адміністра-
тивного позову, пістава адміністративного позову, 
зміст адміністративного позову.

 ÇÀÊÀËÅÍÊÎ Îëåíà Âàñèë³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ³ ô³íàíñîâîãî ïðàâà Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò «Îäåñüêà 
þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

Принцип системності і пов’язаний із 
ним системний підхід є важливим мето-
дологічним напрямком у сучасній науці і 
практиці, який втілив у собі цілий комплекс 
ідей теорії діалектики. Філософський слов-
ник тлумачить структуру (від лат. structura 
– побудова) як побудову і внутрішню форму 
організації системи, яка є єдністю сталих 
взаємозв’язків між її елементами, а також 
законів цих взаємозв’язків [20, c. 511], тоб-
то структура є невід’ємним атрибутом всіх 
реально існуючих об’єктів і систем, і саме 
із цієї точки зору і розглядається ця кате-

горія. Однак, неможливо визначити струк-
туру та її елементи без розуміння категорій 
«ціле» та «частина».
Отже, на філософському рівні осмис-

люються насамперед основні поняття (ка-
тегорії) системного дослідження: система, 
елемент, структура. Система – це упоряд-
кована множина взаємопов’язаних елемен-
тів, які мають власну структуру і організа-
цію. Структура – це відносно сталий спосіб 
(закон) зв’язку елементів того чи іншого 
складного цілого. Вона відбиває упоряд-
кованість внутрішніх і зовнішніх зв’язків 
об’єкта, що забезпечують його сталість, ста-
більність, якісну визначеність. Структурні 
зв’язки різного роду пронизують всі проце-
си, які відбуваються у системних об’єктах.
Зв’язок елементів у системі підпорядко-

вується діалектиці взаємовідносин частини 
і цілого. При поєднанні елементів у цілісну 
систему її властивості виявляються відмін-
ними від алгебраїчної суми властивостей її 
компонентів.
Відмінності у функціонуванні різних 

елементів і необхідність узгодження їхньої 
поведінки в рамках системи призводять до 
формування стійких внутрішніх зв’язків 
між ними, тобто структури системи. Однією 
з основних властивостей структури є упо-
рядкованість елементів системи за принци-
пом однорідності, тобто ієрархізація сис-
теми таким чином, що однорідні елементи 
потрапляють на один рівень ієрархії (під 
ієрархією розуміється деяке підпорядку-
вання частин, елементів цілому, до складу 
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якого вони належать). Таким чином, у сис-
темі виокремлюються підсистеми – класи 
елементів, функціонування яких має інва-
ріантні властивості на певних рівнях роз-
гляду.
Отже, структура системи є відносно ста-

лим способом зв’язку її елементів. Елемент 
є неподільним у контексті конкретної сис-
теми і конкретного її розгляду та аналізу 
компонентом цієї системи, а у нашому ви-
падку такою систему постає адміністратив-
ний позов.
Позов як будь-яке явище об’єктивної 

дійсності має внутрішню структуру, у 
зв’язку з цим правова природа будь-якого 
позову може бути розкритою за допомогою 
дослідження його елементів. А тому зна-
чна увага, що приділяється в юридичній 
літературі елементам позову та їх співвід-
ношенню, не є випадковою. Вони мають 
значення для всіх стадій адміністративно-
го процесу, починаючи з відкриття прова-
дження у справі та закінчуючи виконанням 
судового рішення. Елементи індивідуалізу-
ють адміністративний позов, допомагають 
встановити тотожність позовів, що має ви-
рішальне значення для відкриття прова-
дження у справі та розвитку судового про-
цесу. Виокремлення елементів адміністра-
тивного позову є необхідним для реалізації 
позивачем права на зміну предмета або під-
стави позову, збільшення або зменшення 
розміру позовних вимог. З’ясування судом 
елементів конкретного адміністративного 
позову є необхідною умовою постановлен-
ня законного та обґрунтованого судового 
рішення. 
Стосовно елементів адміністративного 

позову в сучасній науковій літературі не іс-
нує поки що єдиної думки. Справа в тому, 
що учені-адміністративісти уже домовилися 
про можливість використання в теорії адмі-
ністративного позову вчення про структуру 
позову, яке вироблено у доктрині цивіль-
ного процесуального права [18, c. 92; 2, c. 
136]. Отже, спір щодо елементів цивільного 
позову також було перенесено й до теорії 
адміністративного позову.
Деякі автори, виокремлюють у позові 

два елемента, стверджують, що предметом 
будуть певні правові вимоги позивача до 

відповідача [1, c. 11]. Із порівняння зазна-
чених положень вченими-процесуалістами 
вбачається, що процесуальна сторона позо-
ву – вимога до суду про захист права – не 
відображена ними у складових частинах 
позову. А це означає, що вимога позивача 
до суду про захист права є ще одним еле-
ментом позову – його змістом [21, c. 323]. 
Питання про наявність змісту як самостій-
ного елемента позову в теорії судового про-
цесу є спірним. 
Так, Ю.М. Мирошніченко вважає, що 

адміністративний позов має містити два 
елементи: предмет та підставу позову. 
Вони індивідуалізують позов, визначають 
його зміст. Елементи позову тісно пов’язані 
між собою і за відсутності одного з них по-
зов як звернення до суду з вимогою про 
захист публічних прав чи інтересів не змо-
же виконати своєї процесуальної функції і 
стати належним засобом порушення судо-
вої діяльності, а за певних обставин у його 
задоволенні може бути відмовлено [12, c. 
91]. Виділення двох елементів пояснюєть-
ся підходом до розуміння адміністративно-
го позову як суто процесуальної категорії. 
При цьому предмет адміністративного по-
зову визначається як вимога позивача до 
суду про задоволення матеріально-право-
вої претензії до відповідача.
У зв’язку із цим заслуговує на увагу 

думка І.О. Картузової, яка, також виділя-
ючи лише два елементи адміністративного 
позову, висловлює прихильність до пози-
ції Ю.М. Мирошніченко. Характерузуючи 
предмет позову І.О. Картузова, зазначає, 
що він має важливе практичне значення і 
тому визначає сутність вимоги, з якої суд 
повинен дати відповідь у своєму рішенні. 
Саме з предмета позову виявляється юрис-
дикція справи та здійснюється класифіка-
ція на окремі категорії справ [16, c. 96]. 
Точка зору щодо необхідності виділен-

ня такого елементу адміністративного по-
зову як зміст, не набула свого одностайного 
визначення. Зокрема, деякі правники, ви-
діляють зміст як елемент позову, але зазна-
чають, що практичне значення мають лише 
підстава і предмет адміністративного позо-
ву, оскільки вони допомагають визначити 
тотожність позовів [18, c. 165]. Інші автори 
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вказують на те, що елементи позову харак-
теризують його зміст та правову природу, 
а далі на те, що позов складається з двох 
елементів: предмета та підстави [11, c. 189]. 
Визначаючи структуру адміністратив-

ного позову Ю.С. Педько виділяв такі 
елементи: вимогу (предмет), підставу, 
сторони, мету та ціль. Автор, зазначає, 
що адміністративний позов забезпечує 
можливість реалізації права на звернення 
з вимогою, тобто мова йде про право на 
пред’явлення позову у встановленому за-
коном порядку. Адміністративний позов 
може бути пред’явлений як особою, яка 
вважає, що порушено її права, свободи чи 
інтереси у сфері публічно-правових від-
носин, так і іншими особами, уповноваже-
ними на те законом (наприклад, прокуро-
ром). При цьому зазначає, що вимога про 
захист прав, свобод та законних інтересів 
має процесуальну форму позовної заяви, 
що повинна містити вказівку на те, хто й 
на чию користь вимагає (сторони), а також 
що й на підставі чого вимагає (предмет і 
підстава позову). Таким чином, будь-який 
позов як вимога про захист повинен місти-
ти вказівку на те, хто й на чию користь ви-
магає, що і на підставі чого вимагає (еле-
менти позову) [19, c. 157]. 
Другий обов’язковий компонент позо-

ву, на думку Ю.С. Педько, повинен вказу-
вати на мету позову. Позовом вважається 
не будь-яка і не всяка вимога (наприклад, 
матеріально-правова вимога одного учас-
ника спірних правовідносин до іншого). 
Позов являє собою певним чином ціле-
спрямовану, відповідно до змісту та адреса-
ту, вимогу. Метою адміністративного позо-
ву, є захист порушеного або оспорюваного 
суб’єктивного права чи охоронюваного за-
коном інтересу, а також охорона публічно-
го правопорядку, встановленого профіль-
ним законодавством України для того чи 
іншого типу публічно-правових відносин, 
із яких виник підвідомчий адміністратив-
ному суду спір. Ціль позову обумовлює такі 
його істотні ознаки, як наявність сторін, що 
офіційно конфліктують у адміністративно-
судовому провадженні [19, c. 159]. Але в та-
кому разі такий елемент адміністративного 
позову, як мета, повністю дублює положен-

ня ст. 2 КАС України, що визначає завдан-
ня адміністративного судочинства.
Л.Г. Осокіна вважає, що сторони як 

елементи позову розкривають його зміст з 
точки зору того, хто і у чиїх інтересах шу-
кає захист, і того, хто відповідає за позовом 
[17, c. 501]. Автор, розкриваючи ознаки по-
зовної форми захисту права, вказує на на-
явність правового спору, що в свою чергу 
передбачає існування суб’єктів, що спере-
чаються тобто сторін з протилежними юри-
дичними інтересами. Виокремлюючи сто-
рони як елементи позову, Г.Л. Осокіна за-
значає, що лише так можна пояснити, чому 
при заміні неналежної сторони належною 
розгляд справи проводиться із самого по-
чатку, а при процесуальному правонаступ-
ництві – розгляд справи триває. Як наслі-
док заміни неналежної сторони належною 
відбувається заміна одного позову іншим. 
У цьому разі суду доводиться мати справу з 
новим позовом, у зв’язку з чим після заміни 
неналежної сторони розгляд справи здій-
снюється із самого початку. При процесу-
альному правонаступництві заміни сторін 
не відбувається. Але це питання є спірним, 
тому автори, які виступають проти вио-
кремлення сторін як одного з елементів по-
зову, зазвичай посилаються на те, що кон-
кретні громадяни та організації не можуть 
фігурувати як складові частини (елементи) 
позову як теоретичної конструкції. Так, 
М.М. Ненашев із цього приводу зазначає, 
що «… як би не визначався позов (як засіб 
судового захисту або як звернене через суд 
матеріально-правова вимога однієї особи 
до іншої), він є абстрактною категорією, і 
реально існуючі сторони позовного про-
вадження не можуть бути його частиною» 
[15]. У цьому разі відбувається підміна по-
нять, тому що сторони можна виокремити 
лише як елементи публічно-правового спо-
ру, але аж ніяк не позову. Це пояснюєть-
ся тим, що позов – це спосіб захисту прав, 
свобод, інтересів та реалізації повноважень 
у сфері публічно-правових відносин, фізич-
ні, юридичні особи чи суб’єкти владних по-
вноважень не можна розглядати як елемен-
ти способу захисту. 
Оскільки розділяю позицію тих правни-

ків, які розуміють позов як єдине поняття, 
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що органічно поєднує в собі матеріально-
правову та процесуальну сторони, то відпо-
відно до їх позиції, суд має справу тільки з 
одним поняттям позову та надає у своєму 
рішенні одну відповідь щодо заявленого 
позову. Надаючи відповідь на матеріально-
правову вимогу позивача до відповідача, 
суд тим самим дає відповідь і на звернен-
ня позивача до суду за захистом свого пра-
ва [7, c. 147]. З огляду на вищезазначене, 
більш коректною є позиція М.А. Гурвича, 
який зазначає, що елементи повинні відо-
бражати матеріально-правову і процесу-
альну складові позову і, в свою чергу, ви-
окремлює такі елементи: підстава, предмет 
і зміст позову [5, c. 119]. 
Недостатність розробок щодо питання 

предмета адміністративного позову та від-
сутність законодавчого його визначення 
стала причиною того, що на сьогодні док-
триною адміністративного процесуального 
права не вироблено поняття предмета ад-
міністративного позову.
Уперше термін «предмет позову» у ві-

тчизняній юридичній літературі з’явився 
у 1888 р., а до цього вживалися такі термі-
ни, як: «об’єкт вимоги», «об’єкт позову», за 
якими і визначалася тотожність позовів. У 
навчальній літературі кінця XIX – початку 
XX ст. термін «предмет позову» також не 
виокремлювався. Є.О. Нефедьєв, напри-
клад, користувався терміном «претензія» 
у двох різних значеннях: факт вимоги (до 
суду) і право вимоги (проти відповідача) 
[14, c. 19]. В.М. Гордон писав про пред-
мет підтвердження та право вимоги [10, c. 
21]. Більш чітко визначав предмет позову 
Є.В. Васьковський. На його думку, предмет 
позову – це те, відносно чого позивач дома-
гається судового рішення [4, c. 160]. 
Деякі автори визначають предмет позо-

ву як матеріально-правову вимогу позивача 
до відповідача, з приводу якої суд має ухва-
лити рішення [8, c. 158]. Цей погляд цілком 
узгоджується з логікою тих правників, які 
вважають позов єдиним поняттям, що має 
матеріально-правову і процесуальну сторо-
ни, які притаманні обом галузям права. 
При розкритті структурних елементів 

адміністративного позову важливого зна-
чення набуває дослідження підстави адмі-

ністративного позову. Для більш детальної 
характеристики підстави адміністративно-
го позову як процесуальної форми захисту 
права необхідно звернутися до теоретич-
них розробок у царині теорії права та ци-
вільного процесу.
Підстава адміністративного позо-

ву включає певні обставини, тобто кон-
кретні юридичні факти, з якими закон 
пов’язує виникнення, зміну або припи-
нення спірних правовідносин між сторо-
нами. Натомість закон не зобов’язує по-
зивача обґрунтовувати свої вимоги пев-
ними нормами права. Такий обов’язок 
покладено на суд, який під час ухвалення 
постанови у справі відповідно до ст. 161 
КАС України вирішує, зокрема, питан-
ня про те, яку правову норму належить 
застосувати до спірних правовідносин. 
Тому не можна повною мірою погодитися 
з думкою тих вітчизняних авторів, які по-
ряд із фактичною підставою адміністра-
тивного позову вказують на необхідність 
посилання у позові на порушення закону 
чи іншого правового акта як на правову 
підставу позову [13, c. 311]. Щоб отрима-
ти бажаний результат, позивач повинен 
навести як підставу позову ті юридичні 
факти, які підтверджують наявність пра-
вовідносин між позивачем і відповідачем 
та необхідність захисту свого права, яке 
випливає із цих правовідносин. Відомо, 
що КАС України (на відміну, наприклад, 
від ч. 5 ст. 54 ГПК України [9]) не вимагає 
від позивача посилання у позовній заяві 
на ті правові норми, якими врегульовано 
спірні правовідносини або якими він об-
ґрунтовує свої позовні вимоги. Правники 
зазначають, що це питання належить до 
компетенції адміністративного суду [16, c. 
96]. Законодавець прямо вказує на те, що 
одним із питань, яке вирішує суд під час 
прийняття постанови у справі, є питання 
про визначення правової норми, яку на-
лежить застосувати до цих правовідносин 
(п. 3 ч. 1 ст. 161 КАС України). Відсутність 
обов’язку позивача посилатися у позовній 
заяві на норми відповідного закону пояс-
нюється не чим іншим, як бажанням за-
конодавця максимально спростити і по-
легшити доступ до правосуддя. Тому до 
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підстави позову не слід відносити норми 
права, на які посилається позивач. 
Питання про існування третього еле-

мента адміністративного позову – його 
змісту, як уже зазначалося вище, в юридич-
ній науці є дискусійним. Одні з науковців 
вказують на те, що предмет та підстава по-
зову становлять його зміст, а інші, що зміст 
є його елементом [6, c. 131]. Так, М.А. Гур-
віч зазначає на те, що позов складається з 
трьох основних частин (елементів): пред-
мета позову, підстави позову та змісту по-
зову. При цьому зміст становить указаний 
позивачем вид судового захисту [5, c. 102-
103]. Автори підручника «Адміністративне 
судочинство» зазначають, що зміст позо-
ву – це адресоване адміністративному суду 
прохання позивача процесуально-правово-
го характеру задовольнити його вимоги до 
відповідача, тобто правову вимогу позива-
ча до суду [3, c. 136].
Однак Ю.М. Мирошниченко, яка ви-

окремлює лише два елементи адміністра-
тивного позову, зазначає, що визначення 
змісту адміністративного позову повністю 
збігається з уявленням про його предмет 
[12, c. 91]. Розглядаючи питання про зміст 
адміністративного позову, вона також по-
силається на ч. 4 ст. 105 КАС України та 
ставить під сумнів існування такого елемен-
та як підстава, якщо і предмет і зміст закрі-
плено законодавцем в одному й тому ж пе-
реліку вимог. І.О. Картузова також вважає, 
що саме предмет та підстава адміністратив-
ного позову становлять його зміст та мають 
вирішальне значення для індивідуалізації 
та розгляду спору по суті [16, c. 96]. 
Вищезазначені точки зору є спірними 

та потребують певного уточнення, тому що 
виокремлення змісту адміністративного по-
зову як його елемента є необхідним, оскіль-
ки у позові мають відображатися дві вимо-
ги позивача, по-перше, вимога до суду про 
захист прав, свобод, інтересів чи реалізації 
повноважень певним способом, по-друге 
матеріально-правова вимога позивача до 
відповідача. Тому під змістом слід розуміти 
способи судового захисту, яких передбаче-
но КАС України. 
Отже, на підставі усього вищезазначе-

ного можна дійти висновку про триеле-

ментну структуру адміністративного по-
зову, яку становлять предмет, підстава та 
зміст. Так, предметом адміністративно-
го позову є матеріально-правові вимоги 
позивача до відповідача щодо яких суд 
повинен ухвалити постанову, якою ви-
рішується публічно-правовоий спір по 
суті. Підстава адміністративного позову 
– це обставини справи (юридичні факти), 
якими позивач обґрунтовує свої вимоги Об-
ставини, які становлять підставу адміністра-
тивного позову, як правило, повинні бути 
підтвердженими відповідними доказами. 
Зміст адміністративного позову – це вимога 
позивача до адміністративного суду про за-
хист права у певний спосіб, якого встанов-
лено законом (ст.ст. 105, 162 КАС України 
тощо). Виокремлення саме такої структури 
адміністративного позову має також неаби-
яке правове значення, зокрема предмет та 
підстава позову мають практичне значен-
ня та дозволяють виокремити тотожність 
позовів, а виокремлення змісту дозволяє 
здійснити класифікацію позовів на види та 
встановлення меж судового розгляду.
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АНОТАЦІЯ 
Досліджено структурні елементи адміні-

стративного позову, якими, виходячи з аналізу 
єдиного підходу до розуміння адміністративного 
позову, є: предмет; підстава; зміст. Зазначено, 
що предметом адміністративного позову є спірні 
матеріально-правові вимоги позивача до відпові-
дача, щодо яких суд повинен ухвалити постанову, 
якою вирішується публічно-правовий спір по суті. 
Встановлено, що така триелементна структура 
адміністративного позову дозволяє визначати 
тотожність позовів, а зміст – дозволяє здійсни-
ти класифікацію позовів на види та встановити 
межі судового розгляду.
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Статья посвящена теоретическому ана-
лизу юрисдикции административных судов, 
которая распространяется на определенные 
законом публично-правовые споры и дела о 
применении (отмене) принудительных мер в 
бесспорном порядке. Автором раскрывается 
содержание категории «публично-правовой 
спор», приводятся критерии, с помощью ко-
торых определяются публично-правовые спо-
ры, на которые распространяется судебная 
административная юрисдикция.

Ключові слова: адміністративний процес, 
адміністративне судочинство, компетенція ад-
міністративних судів, судова адміністративна 
юрисдикція, юрисдикція адміністративних судів, 
публічно-правовий спір.
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чергу, коло справ, які повинні розглядатися 
у порядку саме адміністративного судочин-
ства. Також до предметних відносяться й 
повноваження, які визначають компетен-
цію кожного конкретного адміністративно-
го суду щодо прийняття до розгляду певних 
справ, з тих, які слід розглядати у порядку 
адміністративного судочинства. Сукупність 
предметних повноважень адміністративних 
судів складає їх предметну компетенцію.
Функціональними є повноваження ад-

міністративних судів, що характеризують їх 
компетенцію з точки зору діяльності адміні-
стративних судів по розгляду і вирішенню 
адміністративної справи. Це повноваження 
адміністративних судів щодо вчинення різ-
номанітних процесуальних дії при здійснен-
ні правосуддя, іншими словами – це повно-
важення суду при розгляді та вирішенні ад-
міністративної справи. Отже, функціональні 
повноваження – це повноваження адміні-
стративного суду у процесі здійснення пра-
восуддя, пов’язанні з вирішальними діями 
суду щодо керівництва процесом [1, с. 17].
З поняттям компетенції тісно пов’язано 

поняття «юрисдикція». Не зважаючи на ба-
гатозначність поняття «юрисдикція», воно 
позначає, у першу чергу, повноваження 
певних органів щодо вирішення правових 
спорів, застосування юридичних санкцій 
та здійснення інших примусових заходів. 
Отже, юрисдикція є компетенцією (части-
ною компетенції), але не будь-якого органу, 
а тільки органу, який має повноваження з 
вирішення правових спорів, застосуван-

Судовий захист прав, свобод та інтересів 
здійснюється при відправленні правосуддя 
різними судами в формі відповідних судо-
вих процедур. Розмежування компетенції 
між судами щодо здійснення правосуддя з 
розгляду різних категорій судових справ за-
кріплено на законодавчому рівні і виступає 
гарантією права на ефективний судовий за-
хист.
Під компетенцією судів, у тому числі й 

адміністративних, розуміється сукупність їх 
повн оважень. За своїм змістом такі повно-
важення підрозділяються на предметні та 
функціональні. Предметними є повноважен-
ня адміністративних судів, що характеризу-
ють їх компетенцію з точки зору предмету 
діяльності адміністративних судів. Пред-
метні повноваження окреслюють, у першу 
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ня заходів правового примусу. Таким чи-
ном, поняття «юрисдикція» застосовується 
відносно до повноважень органів судової 
влади, інших органів, що здійснюють пра-
воохоронну функцію замість поняття «ком-
петенція». У більш вузькому значенні по-
няття «юрисдикція» пов’язується тільки з 
предметною компетенцією вказаних орга-
нів. Саме у такому значенні застосовуєть-
ся поняття «адміністративна юрисдикція» 
(«юрисдикція адміністративних судів») у Ко-
дексі адміністративного судочинства Укра-
їни (далі - КАС України). Адже ст. 17 КАС 
України, яка присвячена визначенню змісту 
адміністративної юрисдикції, вказує саме на 
справи, які розглядаються при відправленні 
правосуддя у формі адміністративного судо-
чинства, окреслюючи сферу правовідносин, 
з якими пов’язані такі справи, основні їх ка-
тегорії тощо, та не стосується функціональ-
них повноважень адміністративних судів.
При цьому, за своїм обсягом поняття «ад-

міністративна юрисдикція» («юрисдикція 
адміністративних судів») є вужчим за пред-
метну компетенцію адміністративних судів, 
адже не включає повноважень кожного кон-
кретного адміністративного суду щодо при-
йняття до розгляду певних справ з тих, які 
належить вирішувати у порядку адміністра-
тивного судочинства. Тому складовою пред-
метної компетенції адміністративних судів, 
поряд з адміністративною юрисдикцією, 
виступають й зазначені повноваження, що 
можна позначити як підсудність адміністра-
тивних судів. Слід додати, що підсудність 
конкретного суду визначається за допомо-
гою правових норм, що дозволяють розмеж-
увати компетенцію між адміністративними 
судами щодо прийняття до розгляду певних 
адміністративних справ, які складають ін-
ститут підсудності адміністративних справ.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України до 

справ адміністративної юрисдикції (адміні-
стративних справ) відносяться здебільшого 
передані на вирішення адміністративного 
суду публічно-правові спори. При цьому 
необхідно зазначити, що певні категорії 
публічно-правових спорів вирішуються у 
формі інших видів судочинства. Поряд з 
публічно-правовими спорами до адміністра-
тивної юрисдикції віднесено й вирішення 

справ, які пов’язані з публічно-правовими 
відносинами, але мають безспірний харак-
тер. До таких адміністративних справ на-
лежать справи за зверненням органів дохо-
дів і зборів (ст. 183-3 КАС України). Також 
до безспірних справ слід віднести й справи 
за зверненням Служби безпеки України-
(ст. 183-4 КАС України) [2, с. 101].
Відсутність спору у таких справах 

пов’язана з тим, що не заперечуються самі 
правовідносини, які є передумовою для 
вжиття примусових заходів. У випадку, 
якщо при розгляді справ, зазначених у ст. 
183-3 КАС України, із поданих до суду мате-
ріалів вбачається наявність спору, суд, відпо-
відно до ч. 4 ст. 183-3 КАС України, ухвалою 
відмовляє у прийнятті подання, а якщо на-
явність спору виявлена після відкриття про-
вадження у справі суд закриває проваджен-
ня у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС 
України (п. 5 інформаційного листа Вищого 
адміністративного суду України від 22 квіт-
ня 2011 р. № 571/11/13-11). При вирішенні 
ж справ, передбачених ст. 183-4 КАС Украї-
ни, відповідні правовідносини базуються на 
резолюціях Ради Безпеки ООН, дозволах 
на доступ до активів, які взагалі не можуть 
бути переглянуті адміністративним судом.
Отже, предметом судового розгляду у 

вказаних випадках є не публічно-правовий 
спір, а підстави щодо реалізації владних 
повноважень заявника – суб’єкта владних 
повноважень щодо застосування (скасуван-
ня) примусових заходів у випадках, перед-
бачених законом. Іншими словами, у цьому 
випадку суд не вирішує публічно-правовий 
спір, а здійснює попередній контроль за ді-
ями, якими суттєво зачіпаються права гро-
мадян та юридичних осіб, надаючи дозвіл 
на застосування примусових заходів. Тому 
такі справи ще позначають як справи по 
здійсненню адміністративно-судового санк-
ціонування [3, с. 64].

У зв’язку із прийняттям Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення положень 
судового захисту іноземців та осіб без гро-
мадянства і врегулювання окремих питань, 
пов’язаних з протидією нелегальній мігра-
ції», яким КАС України доповнено ст. 183-7, 
що врегульовує особливості провадження 
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у справах за адміністративними позовами 
з приводу затримання та видворення іно-
земців та осіб без громадянства, є підстави 
стверджувати, що деякі з таких справ також 
відповідають наведеним ознакам безспірних 
справ. Так, відповідно до абз. 3 ч. 2 вказаної 
статті примусові заходи застосовуються ад-
міністративним судом до іноземців та осіб 
без громадянства, які до прийняття рішен-
ня за заявою про визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту в 
Україні, вчинили порушення законодавства 
України з прикордонних питань та про пра-
вовий статус іноземців до завершення цієї 
процедури. Також, відповідно до абз. 2 ч. 7 
вказаної статті фактично у безспірному по-
рядку, з підстав відсутності співпраці з боку 
іноземця або особи без громадянства під час 
процедури його ідентифікації або неодер-
жання інформації з країни громадянської 
належності іноземця або країни походжен-
ня особи без громадянства чи документів, 
необхідних для ідентифікації особи, вирішу-
ються питання про продовження строку за-
тримання іноземця або особи без громадян-
ства з поміщенням до пункту тимчасового 
перебування іноземців та осіб без громадян-
ства, які незаконно перебувають в Україні.
З огляду на різну природу адміністра-

тивних справ спірного та безспірного харак-
теру, провадження з їх розгляду і вирішен-
ня має суттєві відмінності, перш за все у суді 
першої інстанції. Такі відмінності, що визна-
чено законодавцем за допомогою встанов-
лення виключень для розгляду безспірних 
адміністративних справ із загального поряд-
ку, у якому вирішуються публічно-правові 
спори, обумовлюють існування у структурі 
адміністративного судочинства (адміністра-
тивного процесу) поряд з позовним (загаль-
ним) провадженням, як порядком розгляду 
і вирішення публічно-правових спорів на 
засадах рівності та змагальності їх сторін та-
кож і особливого провадження, як порядку 
розгляду і вирішення питань, пов’язаних із 
перевіркою підстав щодо застосування (ска-
сування) примусових заходів у безспірному 
порядку у випадках, передбачених законом. 
Позовне та особливе провадження, поряд із 
процесуальними стадіями, виступають еле-
ментами адміністративного процесу. При 

цьому, перші відбивають обумовлені при-
родою адміністративних справ особливості 
їх розгляду, в першу чергу, судом першої 
інстанції, другі – особливості логіко-функ-
ціональної послідовності розгляду як справ 
позовного, так і справ особливого прова-
дження.
Враховуючи все вищенаведене, можна 

зробити висновок, що поняття адміністра-
тивної справи охоплює як передану на роз-
гляд адміністративного суду сукупність фак-
тичних обставин (юридичних фактів), що 
характеризують публічно-правовий спір, 
який належить розглядати в порядку адміні-
стративного судочинства, так і фактичні об-
ставини, що пов’язані із застосуванням (ска-
суванням) адміністративним судом приму-
сових заходів у безспірному порядку. Звідси 
адміністративну юрисдикцію (юрисдикцію 
адміністративних судів) необхідно розуміти 
як сукупність повноважень, які визначають 
коло публічно-правових спорів, а також об-
ставин щодо застосування (скасування) при-
мусових заходів у безспірному порядку, які 
слід розглядати у порядку адміністративно-
го судочинства.
У зв’язку з відсутністю законодавчого 

визначення поняття «публічно-правовий 
спір», правильне визначення змісту адміні-
стративної юрисдикції пов’язане також із 
визначенням сутності публічно-правового 
спору. Публічно-правовий спір відносить-
ся до соціальних конфліктів, а точніше до 
різновиду останніх – юридичного конфлік-
ту. У загальному плані соціальний конфлікт 
можна позначити як прояв об’єктивних чи 
суб’єктивних протиріч, які виражаються у 
протиборстві сторін [4, с. 31], іншими слова-
ми, це така ситуація, коли сторони взаємодії 
переслідують будь-які свої цілі, які супер-
ечать чи взаємно виключають одна одну. Як 
відомо, найбільш важливі суспільні відноси-
ни та поведінка людей регламентовані нор-
мами права. Природно, що конфлікти вини-
кають і у цій сфері. У найбільш широкому 
розумінні під юридичним конфліктом розу-
міють будь який соціальний конфлікт, у яко-
му протиборство так чи інакше пов’язано з 
правовими відносинами сторін (їх юридич-
но значущими діями чи станами) і, таким 
чином, суб’єкти чи мотивація їх поведінки, 



43

Îñàä÷èé À.Þ. - Òåîðåòè÷í³ çàñàäè þðèñäèêö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â

чи об’єкт конфлікту, мають правові озна-
ки, а конфлікт тягне юридичні наслідки [5, 
с. 15]. Виходячи з такого визначення юри-
дичного конфлікту можна стверджувати, що 
більшість соціальних конфліктів може бути 
трансформована в юридичні конфлікти. Ін-
шими словами, за допомогою юридичних 
норм та інститутів можна втрутитися у роз-
виток майже будь-яких подій. Таким чином, 
конфлікт виникає поза і незалежно від пра-
вових норм і відносин, тільки потім набуває 
юридичний характер (так звані змішані чи 
перехідні форми юридичного конфлікту [6, 
с. 126]).
Власне юридичний конфлікт (юри-

дичний конфлікт у вузькому розумінні) 
породжується юридичними ситуаціями і 
розв’язується юридичними засобами (тоб-
то за допомогою норм права, суб’єктивних 
прав, юридичних обов’язків, правовідно-
син, юридичних фактів, правозастосовних 
актів, договорів, засобів примусу, пільг, за-
борон, інших інститутів, які відіграють роль 
суспільних регуляторів). Такі юридичні 
конфлікти у юридичній літературі імену-
ються правовими спорами. У такому кон-
флікті протиріччя та інтереси сторін порів-
нюються відповідно до встановлених пра-
вових норм, тобто протиборство суб’єктів 
пов’язано з їх правовими інтересами, які 
виникають у зв’язку зі створенням, зміною, 
реалізацією, у тому числі застосуванням, 
порушенням або тлумаченням права. Ін-
шими словами, правовий спір пов’язаний 
з реалізацією правових норм (їх диспози-
цій - закріплених у них суб’єктивних прав, 
юридичних обов’язків, повноважень чи 
їх санкцій) чи з самими правовими норма-
ми (їх законністю чи тлумаченням). Отже, 
правовий спір можна визначити як втілене 
у юридично значущих діях суб’єктів права 
протиріччя щодо норм права чи їх реаліза-
ції. Правові спори виникають як у публічно-
правовій сфері, так і у сфері приватнопра-
вового регулювання. Необхідно визначити 
низку характерних рис правових спорів, що 
виникають у публічно-правовій сфері, - пу-
блічно-правових спорів, які дозволяють від-
межовувати їх від приватноправових спо-
рів (таких, що виникають із господарських, 

цивільних, житлових, земельних, сімейних, 
трудових відносин тощо).
По-перше, це характер конкретних пра-

вовідносин, з яких виник спір. Спір буде 
публічно-правовим, якщо спірні права, сво-
боди, інтереси, обов’язки, повноваження 
реалізуються у публічно-правових відноси-
нах. Саме цей критерій у судовій практиці 
є основним для відмежування публічно-пра-
вових спорів від спорів у сфері приватного 
права. Якщо реалізація повноважень органу 
публічної влади відбувається через конкрет-
ні правовідносини з іншими суб’єктами, 
у більшості випадків такі правовідносини 
будуть саме публічно-правовими. Проте в 
деяких випадках реалізація публічно-влад-
них функцій може відбуватися і через при-
ватноправові відносини - відповідні спори 
не будуть публічно-правовими. Пов’язано 
це з тим, що між публічним і приватним 
правом немає неперехідних кордонів. Вони 
взаємопов’язані між собою. Здійснення пу-
блічної влади хоча й опосередковується, 
перш за все галузями публічного права, 
але аналіз, наприклад, структури публічно-
управлінських відносин дає змогу стверджу-
вати, що сфера суспільних управлінських 
відносин ширша від сфери даних відносин, 
врегульованих нормами адміністративного 
права [7, с. 38]. Управління перебуває в ор-
ганічній єдності з правом у цілому, з усією 
системою його галузей [8, с. 13].
Реалізація публічно-владних функцій 

може впливати на права, свободи, інте-
реси фізичних та юридичних осіб і тоді, 
коли правовий зв’язок між такими особами 
і відповідним органом публічної влади не 
пов’язаний із наявністю конкретних право-
відносин (наприклад, при зверненні за за-
хистом інтересу (законного інтересу, охоро-
нюваного законом інтересу) який, поряд з 
суб’єктивними правами та свободами висту-
пає самостійним об’єктом судового захисту – 
див. ст. 6 КАС України). Тому за відсутності 
між сторонами спору конкретних правовід-
носин необхідно визначити й інші характер-
ні риси публічно-правового спору, які хоча 
й переважно охоплюються ознаками публіч-
но-правових відносин, але мають самостійне 
значення для визначення характеру право-
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вого спору, що виник за відсутності між його 
сторонами конкретних правовідносин.
Отже, по-друге, публічно-правові спо-

ри виникають, як правило, у зв’язку з реа-
лізацією публічної влади (державної влади 
та місцевого самоврядування), тобто певних 
публічно-владних функцій (які проявляють-
ся у відповідних повноваженнях органів 
публічної влади), у тому числі й через здій-
снення управлінської діяльності (публічне 
управління).
Тому, по-третє, предметом публічно-

правового спору (те, заради чого сторони 
вступають у протиборство) виступає про-
тиріччя щодо реалізації прав, свобод, інте-
ресів, повноважень у публічно-правових 
відносинах, а також щодо реалізації публіч-
но-владних (у т.ч. управлінських) функцій 
та пов’язаних з ними прав, свобод, інтересів 
поза конкретними правовідносинами.
Крім того, по-четверте, принаймні од-

нією зі сторін у публічно-правових спорах є 
суб’єкт, який наділений публічно-владними 
повноваженнями, при чому саме у зв’язку з 
їх реалізацією (деякі публічно-правові спо-
ри, що є виключенням з наведеного, ви-
значені, зокрема, у ст. ст. 174, 175, 176 КАС 
України).
І нарешті, по-п’яте, розв’язання публіч-

но-правових спорів потребує спеціальних 
юридичних, у тому числі й судових, про-
цедур, які б враховували специфіку таких 
спорів. Саме цим, зокрема, обумовлені й 
особливості адміністративного судочинства 
(що відображено у принципі офіційного 
з’ясування всіх обставин у справі, презумп-
ції правомірності вимог позивача фізичної 
чи юридичної особи тощо).
Таким чином, на підставі всього вище-

зазначеного публічно-правовий спір можна 
визначити як втілене у юридично значу-
щих діях сторін протиріччя щодо реалізації 
прав, свобод, інтересів, повноважень у пу-
блічно-правових відносинах, а також щодо 
реалізації публічно-владних (у т.ч. управ-
лінських) функцій та пов’язаних з ними 
прав, свобод, інтересів поза конкретними 
правовідносинами. Як уже зазначалося, 
предметом судової адміністративної юрис-
дикції виступають не всі публічно-правові 
спори. Для визначення публічно-правових 

спорів, які віднесено до адміністративної 
юрисдикції, відмежування їх від публічно-
правових спорів, що вирішуються у рамках 
інших судових процедур, законодавцем у 
КАС України використано три критерії [9, 
с. 129]:

1) визначено сферу публічно-владної 
діяльності, із здійсненням якої пов’язані 
публічно-правові спори, що вирішують-
ся в порядку адміністративного судочин-
ства. Відповідно до ч. 1 ст. 17 КАС України 
юрисдикція адміністративних судів поши-
рюється на правовідносини, що виникають 
у зв’язку із здійсненням владних управлін-
ських функцій. Тобто такі спори пов’язані 
із публічним управлінням, як одним із різ-
новидів діяльності органів публічної влади, 
через який реалізується, перш за все, ви-
конавча влада та місцеве самоврядування. 
У зв’язку з тим, що формування органів 
публічної влади шляхом виборів, прове-
дення референдуму, припинення повно-
важень народних депутатів України тощо 
не пов’язано із законотворчою діяльністю 
парламенту, із відправленням правосуддя, 
спори, що виникають з таких правовідно-
син, також віднесено до адміністративної 
юрисдикції;

2) визначено перелік основних категорій 
(різновидів) публічно-правових спорів, на 
які поширюється адміністративна юрисдик-
ція (ч. 2 ст. 17 КАС України);

3) визначено перелік публічно-правових 
спорів, на які не поширюється адміністра-
тивна юрисдикція. До них відносяться спо-
ри, визначені у ч. 3 ст. 17 КАС України, а 
також і спори, визначені іншими законами 
(зокрема, ЦПК України, ГПК України).
Використання законодавцем наведених 

критеріїв є цілком виправданим з огля-
ду на велику різноманітність публічно-
правових спорів як за предметом, так і за 
суб’єктним складом, чим обумовлюється, 
зокрема, складність та недоцільність зако-
нодавчого закріплення вичерпного перелі-
ку публічно-правових спорів, які належить 
розглядати в порядку адміністративного 
судочинства.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена теоретичному ана-

лізу юрисдикції адміністративних судів, яка 
поширюється на визначені законом публічно-
правові спори та справи щодо застосування 
(скасування) примусових заходів у безспірному 
порядку. Автором розкривається зміст ка-
тегорії «публічно-правовий спір», наводяться 
критерії, за допомогою яких визначаються 
публічно-правові спори, на які поширюється 
судова адміністративна юрисдикція.

SUMMARY 
The article is devoted the a theoretical analysis 

of the jurisdiction of administrative courts, which 
is spreading by public legal disputes and cases 
involving the use (cancellation) coercive measures 
on an undisputed basis. The author reveals of the 
of content category «public legal dispute» and the 
criteria by which determined public legal disputes 
which is covered by the judicial administrative 
jurisdiction.
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ÏÐÎÁËÅÌÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÂÇÀªÌÎÄ²¯ 
ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÎÃÎ ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ ² ÇÁÐÎÉÍÈÕ 

ÑÈË ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье содержится анализ проблем, 
возникающих в сфере взаимодействия Воору-
женных Сил Украины и общественности, и 
определяются пути их решения. Аргументи-
рована необходимость принятия комплекса 
правовых, организационных, информацион-
ных и других мероприятий, направленных 
на формирование нормативно-правовой базы 
указанного взаимодействия, повышения осве-
домленности ее субъектов.
Ключові слова: Збройні Сили України, громадян-

ське суспільство, громадськість, взаємодія, правове 
регулювання.
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Сучасний етап цивілізаційного розвитку 
характеризується підвищенням ролі грома-
дянського суспільства в правовій демокра-
тичній державі, що обумовлено активним 
використанням його потенціалу для вдоско-
налення системи державного управління, 
здійснення контролю за діяльністю органів 
держави та місцевого самоврядування, мож-
ливістю оперативної мобілізації наявних у 
членів суспільства інтелектуальних, інформа-
ційних, матеріальних та інших ресурсів для 
подолання загроз державному суверенітету 
та територіальній цілісності. Однією з важли-
вих сфер взаємодії громадянського суспіль-
ства і держави є військова сфера, яка містить 
у собі різні елементи силових інструментів 
держави, основними з яких є її збройні сили, 
що обумовлює актуальність дослідження ак-
туального рівня ефективності вказаної вза-
ємодії та шляхів її підвищення.

Досвід проведення антитерористичної 
операції на території Донецької та Луган-
ської областей, у ході якої виявилися великі 
прогалини в оцінці процесів взаємодії армії 
та місцевого населення, свідчить про необ-
хідність ґрунтовного аналізу та дослідження 
взаємодії між Збройними Силами України 
та інститутами громадянського суспільства, 
проведення якого дозволить зрозуміти шля-
хи форми та методи зближення населення 
та армії, підвищить довіру до Збройних Сил 
України, як інституту держави і відповідно 
до самого державного апарату. 
Результатом активної взаємодії армії та 

суспільства повинне стати істотне знижен-
ня рівня залучення цивільного населення у 
збройних конфліктах та підтримки незакон-
них збройних формувань, що створить умови 
для успішного виконання Збройними Сила-
ми України завдань за призначенням.
Теоретичні засади побудови систе-

ми державного управління були предме-
том наукових досліджень таких вчених, як 
В.Б.Авер’янов, О.Ф.Андрійко, І.В.Арістова, 
К.І.Бєляков, Ю.П.Битяк, І.П.Голосніченко, 
Є.В.Додін, Т.О.Коломоєць, В.К.Колпаков, 
О.В.Кузьменко, Н.Р.Нижник, О.П.Рябченко, 
О.Ф.Скакун, С.Г.Стеценко, М.М.Тищенко, 
В.О.Шамрай, В.К.Шкарупа, О.Н.Ярмиш 
та ін. Проблеми розвитку громадянського 
суспільства висвітлені у роботах таких на-
уковців, як М.О.Баймуратов, Ю.П.Барабаш, 
М.М.Денісова, М.В.Денисюк, П.А.Дігтяр, 
С.Г.Дробязко, А.Ф.Карась В.Б.Ковальчук, 
А.М.Колодій, В.О.Корнієнко, І.О.Кресіна, 
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О.С.Лотюк, П.М.Любченко, О.В.Скрипнюк, 
Ю.С.Шемшученко та інших авторів. Про-
блеми військового управління та ролі зброй-
них сил у системі державної організації 
суспільства були предметом наукових до-
сліджень В.Я.Настюка, В.Й.Пашинського, 
В.О.Шамрая, В.В.Шульгіна, І.М.Шопіної та 
інших науковців. Разом з тим проблемати-
ка взаємодії громадянського суспільства і 
Збройних Сил України ще не здобула ши-
рокого висвітлення на теоретико-методоло-
гічному рівні, що обумовлює новизну даної 
статті.
Метою написання статті є визначення 

проблем, які виникають у сфері взаємодії 
Збройних Сил України та громадськості й 
окреслення напрямів їх розв’язання.
Важливість підвищення ефективнос-

ті взаємодії громадянського суспільства та 
Збройних Сил України викликана множин-
ними факторами.
По-перше, події 2014-2016 років визначи-

ли вирішальну роль громадянського суспіль-
ства в підтримці Збройних Сил України при 
виконанні ними функціональних завдань за 
призначенням на фоні дисфункції цього си-
лового органу держави. Плідна взаємодія 
між громадянським суспільством та зброй-
ними силами дозволила за короткий промі-
жок пройти шлях інституалізації останніх. 
На фоні позитивних тенденцій виникла по-
треба у структуруванні методів, форм, на-
прямів взаємодії та фіксуванні їх в правовому 
полі. 
По-друге, напрацьований за період пе-

ребування України у складі СРСР інстру-
ментарій взаємодії суспільства та воєнної 
організації держави виявився неефективним 
для відповіді на виклики сучасності. Як спра-
ведливо зазначають Г.Любовець і Р.Савчук, 
світ сьогодні перебуває в динамічних про-
цесах глобалізації на всіх рівнях розвитку. 
Специфіка глобалізаційних процесів у вій-
ськово-безпековій сфері вимірюється саме 
тим, що військо із закритої корпоративної 
організації перетворюється на відкриту до-
мінуючу мілітарну інституцію безпеково-
го сектору держави [1]. На жаль, протягом 
перших десятиліть незалежності цим пи-
танням не приділялося достатньо уваги, що 
сприяло закритості Збройних Сил України, 

відсутності у громадськості інформації щодо 
особливостей їх функціонування, рівно як і 
прагнення таку інформацію отримувати. На-
слідки такої ситуації були трагічними – дов-
готривалий процес зниження боєздатності 
збройних сил, що включав зменшення рівня 
соціально-правового захисту військовослуж-
бовців, нераціональне відчуження військово-
го майна, у тому числі озброєння, відсутність 
заснованої на реаліях сьогодення, а не на 
рудиментах радянської епохи, воєнної док-
трини, заснованої не на потребах зміцнення 
обороноздатності, а на суб’єктивних інтере-
сах певних політичних сил кадрову політику, 
призвели до значних людських та територі-
альних втрат. Відновлення територіальної 
цілісності та збереження суверенітету нашої 
держави потребують вжиття комплексу пра-
вових, організаційних, інформаційних та ін-
ших заходів щодо недопущення повторення 
такої ситуації у майбутньому. Це обумовлює 
необхідність усвідомлення закономірностей 
та принципів взаємодії громадянського сус-
пільства і Збройних Сил України, побудови 
моделі їх співпраці, спрямованої на зміцнен-
ня демократичних відносин в нашій державі. 
Важливість вирішення цієї проблеми усві-
домлюється й на рівні керівництва держа-
вою: так, у Стратегічному оборонному бюле-
тені України, затвердженому рішенням Ради 
національної безпеки і оборони України від 
20 травня 2016 року і введеному в дію Ука-
зом Президента України від 6 червня 2016 
року № 240/2016, в якості однієї з оператив-
них цілей визначено, що демократичний ци-
вільний контроль над силами оборони, що 
здійснюється за рахунок підвищення ефек-
тивності діяльності Міністерства оборони 
України та посилення зв’язків з Верховною 
Радою України і громадянським суспіль-
ством. Очікуваним результатом досягнення 
цієї цілі вважаються: ефективна організація 
Міністерства оборони України та Генераль-
ного Штабу Збройних Сил України, струк-
турована відповідно до найкращих практик 
держав Альянсу, що забезпечує отримання 
максимального ефекту від використання 
ресурсів та виконання завдань оборони, пе-
редбачених національними стратегічними 
оборонними планами. Крім того, прийнята 
оновлена ієрархічна структура управління 
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має відповідати принципам демократично-
го цивільного контролю у сфері оборони та 
за збройними силами, що дасть змогу нала-
годити всеохоплюючий процес ефективно-
го співробітництва та координації між усіма 
ланками та суб’єктами системи безпеки і обо-
рони. Підсилення демократичного цивіль-
ного контролю над силами оборони дасть 
змогу вибудувати перспективну систему ке-
рівництва, основану на новому розподілі по-
вноважень, функцій, завдань, яка відповіда-
тиме прийнятим у державах – членах НАТО 
принципам [2]. Особливе значення розвитку 
взаємодії з громадськістю підкреслюється і в 
інших правових документах [3; 4].
По-третє, особливої уваги заслуговує пи-

тання громадського контролю за діяльністю 
Збройних Сил України та його меж, обумов-
лених вимогами законодавства про держав-
ну таємницю, особливостями інформаційної 
політики під час проведення військових опе-
рацій та іншими факторами, які характери-
зують систему військового управління. Функ-
ція забезпечення взаємодії між індивідами 
та соціальними спільнотами через створення 
норм і стандартів Збройних Сил України була 
остаточно унормована у 2003 році після при-
йняття Закону України “Про демократичний 
цивільний контроль над Воєнною організаці-
єю і правоохоронними органами держави“. 
У ньому було вперше законодавчо викорис-
тано термін цивільно-військові відносини, як 
сукупність правових взаємовідносин між сус-
пільством та складовими частинами Воєнної 
організації держави якою і є Збройні Сили 
України. Урахування громадської думки, 
пропозицій громадян та громадських орга-
нізацій при обговоренні й ухваленні рішень 
з питань діяльності Збройних Сил України 
забезпечило реалізацію функції врегулюван-
ня та комунікативну функцію Збройних Сил 
України як соціального інституту [5]. Аналіз 
сучасного стану вказаного напряму взаємодії 
свідчить, що, з одного боку, участь громад-
ськості у процесах забезпечення прозорос-
ті під час проведення тендерних закупівель 
Міністерством оборони України, виявлення 
актуального стану та причин відношення на-
селення до Збройних Сил України, зокрема 
в Донецькій і Луганській областях, а також 
інші позитивні приклади співпраці свідчать 

про ефективність здійснення представника-
ми громадянського суспільства моніторингу 
за діяльністю військових органів та підрозді-
лів. Однак, з іншого боку, мають місце при-
клади розповсюдження у соціальних мере-
жах та засобах масової інформації відомостей 
про дислокацію, пересування, озброєння 
військових підрозділів, що активно викорис-
товується протиборчою стороною для вирі-
шення своїх військових завдань. Прогалини 
у нормативно-правових актах, якими мали 
б регламентуватися процеси здійснення та-
кого моніторингу, права, обов’язки та від-
повідальність його суб’єктів, не сприяють 
побудові продуктивної та взаємовигідної вза-
ємодії між громадянським суспільством та 
Воєнною організацією держави. Завданням 
правової науки за таких умов має стати ана-
ліз існуючих та розробка нових правових до-
кументів, у яких, спираючись на особливості 
національного законодавства та позитивний 
досвід держав сталої демократії, були б ви-
значені умови та обмеження здійснення гро-
мадського контролю за діяльністю Збройних 
Сил України, а також відповідальність його 
суб’єктів. 
По-четверте, сьогодні залишаються недо-

статньо вирішеними на теоретичному рівні 
проблеми місця військового права, частина 
норм якого регулює відносини Збройних 
Сил України з громадянським суспільством, 
у системі права України. Враховуючи, що 
військове управління є одним із видів дер-
жавного управління, а обов’язковим учас-
ником відносин, що виникають під час його 
здійснення, є наділений відповідними влад-
ними повноваженнями орган виконавчої 
влади (Міністерство оборони України), його 
посадові особи, або інші представники сис-
теми публічного управління, які здійснюють 
організаційно-розпорядчі або адміністратив-
но-господарчі функції, можна дійти висно-
вку, що військове право є однією з підгалузей 
адміністративного права. Такий підхід підтри-
мується у деяких дослідженнях вказаної пробле-
матики. Так, зазначається, що на підставі аналізу 
суспільних відносин, які регулюються нормами 
військового права, предмету та методу можна ді-
йти висновку, що військово-службові відносини, 
які є предметом регулювання військового права, 
за своєю суттю – якісно однорідні суспільні від-
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носини, що складаються у процесі здійснення 
державою виконавчо-розпорядчої діяльності 
та регулюються методами адміністративного 
права, а отже, військове право за своїм пред-
метом та методом становить досить велику 
підгалузь адміністративного права, яку до-
цільно визначити як військово-адміністра-
тивне право [6, с. 84]. Одночасно висловлю-
ється й думка, що військова адміністрація 
не може охопити усю сферу дії військового 
права, оскільки зазначена сфера є набагато 
ширшою та охоплює не лише управлінські 
відносини, але й такі системні спільності вій-
ськових, військово-цивільних відносин, які 
не мають у своїй основі управлінської при-
роди [7, с.328]. Складність проблем, які ви-
никають під час обґрунтування галузевої на-
лежності військового права, потребують гли-
бокого аналізу сутності правовідносин, які 
виникають у тому числі під час управління 
взаємодією збройних сил і громадськості, що 
обумовлює необхідність теоретико-методо-
логічного опрацювання означених питань. 
На нашу думку, розвиток взаємодії між 

громадянським суспільством потребує вжит-
тя комплексу правових, організаційних, ін-
формаційних та інших заходів, спрямованих 
на формування нормативно-правової бази, в 
якій мають знайти своє закріплення мета, за-
вдання, принципи, форми та методи вказа-
ної взаємодії, обмеження, обумовлені вимо-
гами законодавства про державну таємницю, 
юридична відповідальність суб’єктів взаємо-
дії тощо. Крім того, необхідним є проведен-
ня системної навчальної роботи, головними 
завданнями якої буде оволодіння знаннями, 
вміннями та навичками щодо організації 
спільних проектів Збройних Сили України 
та представників громадянського суспіль-
ства. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті міститься аналіз проблем, які 

виникають у сфері взаємодії Збройних Сил 
України та громадськості, й окреслюються 
шляхи їх розв’язання. Аргументована необ-
хідність вжиття комплексу правових, орга-
нізаційних, інформаційних та інших заходів, 
спрямованих на формування нормативно-
правової бази вказаної взаємодії, підвищення 
обізнаності її суб’єктів.

SUMMARY 
The article contains an analysis of the problems 

encountered in the fi eld of interaction between the 
Armed Forces of Ukraine and the general public, 
and identifi es ways to address them. It justifi es 
the need for the adoption of a complex of legal, 
organizational, informational and other activities 
aimed at creating the legal framework of this 
cooperation, to raise awareness of its subjects.
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ÍÀÏÐßÌÊÈ ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÇÀÑÀÄ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ ÐÅÃ²ÎÍÓ Â 
²ÍÒÅÐÀÖ²ÉÍÈÕ ÓÌÎÂÀÕ

В статье дан анализ современного состо-
яния нормативно-правого обеспечения ин-
формационной безопасности на уровне регио-
на, а также исследованы вопросы по защите 
информационного пространства Украины. 
Разработана иерархия субъектов обеспечения 
информационной безопасности государства 
и определена роль местных государственных 
администраций и органов местного само-
управления в обеспечении информационной 
безопасности региона. Предложено принять 
ряд нормативно-правовых актов и внести 
изменения в действующее законодательство 
Украины с целью повышения уровня защиты 
национальных интересов в информационной 
сфере. 

Ключові слова: інформаційне суспільство, ін-
формація, Україна, інформаційна безпека регіону. 
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ÓÄÊ 354.42/.44

Постановка проблеми
Сучасний стан суспільних відносин ха-

рактеризується зростанням ролі інформації, 
яка має статус продукту та послуги, стано-
вить основу розвитку інформаційного сус-
пільства, виступає двигуном прогресу та 
відіграє важливу роль у підвищенні конку-
рентоспроможності держави на світовому 
ринку. У той же час за допомогою інформа-
ції генеруються новітні виклики та загрози 
національній безпеці України у сфері інфор-
маційного простору як на рівні держави, так 
і на рівні суспільства та людини. Зокрема, 
зростання контрольованості суспільства, за-
гроза зловживань з інформацією (незаконне 

заволодіння та оприлюднення конфіден-
ційної інформації, приховування, знищен-
ня або маніпулювання інформацією, поши-
рення неправдивої інформації, втручання 
в роботу органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, об’єднань гро-
мадян та їх представників, порушення прав 
і свобод громадянина); кіберзлочинність; ін-
формаційна експансія провідних іноземних 
держав тощо. Поширення інформатизації 
суспільства зумовило зростання реальних 
і потенційних загроз національним інте-
ресам в інформаційній сфері та визначило 
коло питань щодо необхідності забезпечен-
ня інформаційної безпеки на рівні держави 
та регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Дослідженню окремих питань норма-
тивно-правового регулювання відносин 
в інформаційному середовищі, державної 
внутрішньої й зовнішньої інформаційної по-
літики присвятили свої праці такі вчені, як 
І. Арістова, О. Бандурка, В. Горбулін, О. До-
донов, А. Зленко, Г. Крючков, О. Литвинен-
ко, Н. Савінова, В. Семиноженко, Д. Сулаць-
кий, С. Янишевський. Окремі аспекти щодо 
організації і правовог о забезпечення систем 
захисту інформації розглянуті в працях за-
рубіжних вчених, зокрема, С. Закурдаєва, 
Н. Ковальової, В. Копилова, В. Лопатіна. 
Проте у роботах вказаних науковців не при-
ділено достатньої уваги питанням визна-
чення шляхів оптимізації адміністративно-
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правових засад забезпечення інформаційної 
безпеки на рівні регіону в сучасних умовах, 
що особливо є актуальним в умовах децен-
тралізації та розвитку інтеграційних проце-
сів в Україні.

Постановка завдання
Метою статті є аналіз сучасного стану 

нормативно-правового забезпечення інфор-
маційної безпеки держави та визначення 
напрямів вдосконалення адміністративно-
правових засад забезпечення інформаційної 
безпеки на рівні регіону умовах сьогодення. 

Виклад основного матеріалу
Останнім часом інформаційні техноло-

гії широко використовуються в політичній, 
економічній, соціальній та інших сферах 
суспільного життя, за їх допомогою активі-
зується участь різних груп і верств населен-
ня в управлінні країною, її регіонами та гро-
мадою. 
Так, Савінова Н.А. наголошує на тому, 

що інформація як суспільне благо одночас-
но є ресурсом інформаційного суспільства, 
має власні ознаки, структуру, і, відповід-
но, через них може визначатися її сутність 
– власне поняття інформації як суспільно 
значущого явища [1, с. 103-104]. Тому ін-
формацію важливо характеризувати з таких 
позицій: ролі інформації у телекомунікації; 
структури інформації – у вигляді даних або 
сукупності даних; розміщенні складових ін-
формації (даних або їх сукупностей) на но-
сіях інформації – знаках або сигналах; ха-
рактерної якості інформації – здатності до 
передачі; значення інформації – можливості 
досягти певного ефекту впливу в разі пере-
дачі – сприйняття, усвідомлення тощо.
Враховуючи перманентний характер 

розвитку інформаційного суспільства, ін-
формація може носити як позитивний, так 
і негативний вплив на всі сфери суспільного 
життя та суспільну свідомість. Тому важли-
ва роль відводиться системі забезпечення 
захисту інформації, унеможливлення по-
ширення викривленої інформації з метою 
маніпулювання свідомістю людини, права 
і свободи якої гарантуються Конституцією 
України [2]. Захист прав людини в інформа-
ційній сфері полягає в забезпеченні право-

вого порядку в інформаційних відносинах і-
«... такого рівня доступу до інформації, за 
якого питання про можливість користуван-
ня нею навіть не виникало б, оскільки до-
ступ був би необмеженим з огляду на відсут-
ність перепон до нього [3]». 
Унаслідок неналежного правового ре-

гулювання інформаційний простір України 
генерує додаткові загрози, які становлять 
загрозу для інформаційної безпеки суспіль-
ства, держави і громадянина. На думку ана-
літиків Українського форуму «Безпека-2010» 
Україна в умовах сучасного агресивного 
світу з непередбачуваними сценаріями роз-
витку виглядає особливо вразливою, тому-
«... першочерговим завданням є не тільки 
усвідомлення власних національних інтер-
есів у загальноосвітньому контексті, але й 
пошук найбільш ефективних шляхів і за-
собів їх надійного захисту. Створення про-
гнозованої на перспективу, надійно побу-
дованої системи національної безпеки, яка 
б базувалася на чітко визначених стратегіч-
них пріоритетах, є сьогодні найпершою пе-
редумовою державного існування України, 
подальшого вільного розвитку її народу як 
самодостатньої, демократично організова-
ної спільноти [4, с. 21]». Внаслідок чого ін-
формаційну безпеку доцільно розглядати 
не тільки як важливу складову національної 
безпеки, але й самостійну сферу, яка відіграє 
одну з ключових ролей у забезпеченні жит-
тєво важливих інтересів держави та регіону.
Під інформаційною безпекою у загаль-

ному вигляді розуміють систему механізмів 
захисту, технологічний, правовий захист ін-
формаційної сфери, який забезпечує її фор-
мування і розвиток в інтересах громадян, 
фізичних, юридичних осіб і держави в ціло-
му та спрямований на запобігання несанкці-
онованого доступу до інформації, її розголо-
шення, втрати, знищення, від зловживання 
владою або заміни ступеня доступності ін-
формації, її перекручення, незаконного ви-
користання, фальсифікації, тиражування та 
захист інформаційних систем і підтримую-
чої інфраструктури визначаються інформа-
ційною безпекою [5, с. 48]. 
Дослідження характеру прояву зовніш-

ніх загроз інформаційній безпеці України 
дозволяє визначити такі основні джерела їх 
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виникнення: поширення неправдивої інфор-
мації про роботу органів державних органів 
та/або державних службовців з метою підри-
ву їх авторитету та дискредитації; недостат-
ній рівень інформаційно-технічного забезпе-
чення органів державної та місцевої влади, 
внаслідок чого зростає ризик втручання в їх 
роботу з зовні, заволодіння конфіденційною 
або секретною інформацією та її розголошен-
ня; прийняття помилкових управлінських 
рішень внаслідок недостатнього інформа-
ційного забезпечення процесу їх ухвалення; 
низька якість доступу до мережі Інтернет 
між сільськими та міськими територіями, що 
впливає на швидкість отримання інформації 
між центральними і територіальними орга-
нами державної влади, органами місцевого 
самоврядування тощо.
В умовах зростання викликів та загроз 

в інформаційному просторі України з ме-
тою підвищення захисту національних ін-
тересів в інформаційній сфері відповідно 
до постанови Верховної Ради України про 
формування нового складу Кабінету Міні-

стрів України 2 грудня 2014 року було ство-
рено Міністерство інформаційної політики 
України, ключовими складовими основної 
концепції діяльності якого є: налагоджен-
ня зв’язків із громадськістю через надання 
ефективних інформаційних послуг; пере-
мога в інформаційній війні на окупованій і 
звільненій українській територіях; популя-
ризація відкритої й прозорої влади від імені 
громадськості; захист свободи слова й прав 
журналістів; переформатування органів 
влади, що регулюють сферу медіа, відповід-
но до європейських стандартів, вимог і ре-
комендацій [6]. Загальну систему суб’єктів 
забезпечення національної безпеки визна-
чено у статті 4 Закону України «Про основи 
національної безпеки України» (2003 р.) [7]. 
На нашу думку, систему суб’єктів забез-

печення інформаційної безпеки держави та 
їх повноваження у сфері захисту інформа-
ційного простору України можна подати у 
наступний спосіб (див. табл. 1):
Упродовж останніх років суттєво зросла 

потреба у забезпеченні захисту національ-

Таблиця 1
Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки держави та їх повноваження

Суб’єкти Повноваження 
І рівень: Президент України, Вер-
ховна Рада України, Рада націо-
нальної безпеки і оборони України

визначення стратегічних національних інтересів України, прийняття 
стратегічних політичних рішень, формування нормативно-правово-
го забезпечення державної інформаційної політики щодо забезпе-
чення реалізації та захисту національних інтересів в інформаційній 
сфері, формування системи управління національними інформацій-
ними ресурсами України 

ІІ рівень: Кабінет Міністрів Укра-
їни, Міністерство інформаційної 
політики України

організаційне та нормативно-методичне забезпечення виконання 
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у 
сфері інформаційної політики, створення і забезпечення функціону-
вання системи інформаційних ресурсів, координація і контроль за їх 
поширенням та забезпечення захисту 

ІІІ рівень: Міністерства, відомства, 
органи державного управління на 
місцях, органи місцевого само-
врядування, органи судової влади, 
поліція, органи державної безпеки, 
прокуратура, збройні сили 

виконання нормативно-правових актів, що регулюють суспільні від-
носини у сфері інформаційної політики; забезпечення нагляду за 
формуванням, поширенням та використанням інформаційних ресур-
сів 

ІV рівень: громадяни України, 
об’єднання громадян, громадські 
організації, суб’єкти господарю-
вання, що здійснюють інформа-
ційну діяльність; засоби масової 
інформації та комунікації, наукові 
установи та виші

споживання та поширення інформації, інформаційно-телекомуніка-
ційних послуг; створення інформаційно-комунікаційних технологій; 
формування власної інформаційної політики; здійснення наукових 
досліджень, підготовка фахівців у галузі інформаційної безпеки
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них інтересів в інформаційній сфері на рівні 
регіонів, адже відсутність надійної системи 
інформаційної безпеки може призвести до 
втрати політичної незалежності регіону, 
як це відбулося на Сході України в умовах 
агресивної політики з Росією. За цих об-
ставин доцільно виокремити інформаційну 
безпеку регіону як один з рівнів забезпечен-
ня інформаційної безпеки держави. Як вже 
зазначалося автором у попередніх роботах, 
під інформаційною безпекою регіону до-
цільно розуміти такий стан інформаційного 
середовища регіону, який забезпечує захи-
щеність життєво важливих інтересів органів 
місцевого самоврядування, підприємств та 
населення, які забезпечують його формуван-
ня, використання та розвиток, від зовніш-
ніх та внутрішніх загроз [8, с. 46]. Завдання 
щодо виконання державної інформаційної 
політики на рівні регіонів покладено на міс-
цеві державні адміністрації, які є місцевими 
органами виконавчої влади. Також важливу 
роль у забезпеченні інформаційної безпеки 
регіону відіграють і органи місцевого само-
врядування, які хоч і не належать до орга-
нів державної влади, проте можуть впли-
вати на політичні настрої регіону через за-
соби масової інформації. Зокрема, у Законі 
України «Про основи національної безпеки 
України» зазначено, що місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самовря-
дування забезпечують вирішення питань 
у сфері національної безпеки, віднесених 
законодавством до їхньої компетенції, зо-
крема «…забезпечення неухильного дотри-
мання конституційних прав на свободу сло-
ва, доступ до інформації, недопущення не-
правомірного втручання органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб у діяльність засобів масової 
інформації та журналістів, заборони цензу-
ри, дискримінації в інформаційній сфері і 
переслідування журналістів за політичні по-
зиції, за виконання професійних обов’язків, 
за критику» [7]. 
Сучасні правові засади забезпечення ін-

формаційної безпеки держави встановлені 
у положеннях Конституції України, законів 
України «Про інформацію», «Про основи на-
ціональної безпеки України», «Про доступ 
до публічної інформації», «Про телекомуні-

кації», в інших нормативно-правових актах, 
а також у міжнародних договорах і угодах, 
що ратифіковані або парафовані Україною 
та на підставі яких країни-учасниці повинні 
здійснювати багатосторонній обмін інфор-
мацією, створювати загальнодержавні меха-
нізми споживання, зберігання та поширен-
ня інформації.
Останнім часом розвинені країни світу 

активно модернізують власні нормативно-
правові акти з питань захисту інформації 
відповідно до викликів сучасності, особли-
во зважаючи на потенціал використання 
мережі Інтернет у військових цілях. Так, 
за останні роки було створено такі спеціа-
лізовані підрозділи: U.S. Cyber Command в 
США, Cyber Security Operations Centre у Ве-
ликобританії, Internet Crime Unit та Federal 
Offi ce for Information Security у Німеччині, 
The Cyber security operations centre в Ав-
стралії тощо. З 2008 року НАТО проводить 
навчання в Центрі передового досвіду в Ес-
тонії, а з 2013 р. в Нідерландах запрацював 
Європейський центр по боротьбі з кіберзло-
чинністю. 
З кожним роком все більше і більше 

країн світу долучається до захисту інфор-
маційного простору. Україна також не є 
винятком, особливо в умовах проведення 
антитерористичної операції на Сході краї-
ни. За таких умов важливим для України є: 
запозичення досвіду держав-членів НАТО; 
налагодження співпраці з Центром передо-
вого досвіду в Естонії; сприяння здійснен-
ню заходів та проведення навчань з питань 
кібернетичної безпеки у рамках Програми 
НАТО з науки заради миру та безпеки.
Ключовим системним документом роз-

витку співробітництва з НАТО є Річні на-
ціональні програми співробітництва Украї-
на – НАТО. Державна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації України забез-
печує виконання завдань у рамках реаліза-
ції цих програм, зокрема за такими напря-
мами [9]:

- інформаційна безпека у сфері крипто-
графічного і технічного захисту інформації, 
що передбачає проведення планових захо-
дів контролю за станом технічного захисту 
інформації НАТО з обмеженим доступом у 
державних органах України;
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- кібернетична безпека, що передбачає 
взаємодію з відповідними органами інозем-
них держав і міжнародними організаціями 
в режимі реального часу через Центр реагу-
вання на комп’ютерні інциденти CERT-UA, 
який створений і функціонує у складі Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України;

- забезпечення провадження інспек-
ційної діяльності, у тому числі проведення 
спостережних польотів, відповідно до До-
говору про звичайні збройні сили в Європі, 
Віденського документа 2011 року про захо-
ди зміцнення довіри і безпеки та Договору з 
відкритого неба.
У рамках заходів партнерства НАТО 

представники Державної служби спеціаль-
ного зв’язку та захисту інформації України 
беруть участь у навчальних курсах з питань 
зв’язку, інформаційних технологій та ін-
формаційної безпеки, які організовуються 
для представників НАТО і країн-партнерів. 
Міжнародний досвід у покращенні інфор-
маційної безпеки є прикладом для нашої 
держави у побудові власної системи захис-
ту інформації, розробки Стратегії забезпе-
чення інформаційної безпеки України, яка 
повинна сприяти створенню ключових еле-
ментів Національної системи інформаційної 
безпеки, а саме: 

- проведенню заходів із підготовки 
збройних сил України до ведення бойових 
дій в умовах інформаційної війни; 

- створенню мережі CERTів в Україні; 
- розробці та реалізації ефективної дер-

жавної інформаційної політики з метою роз-
витку національного інформаційного про-
стору та забезпечення ефективної взаємодії 
між суб’єктами, які реалізують державну по-
літику у сфері інформаційної безпеки; 

- розповсюдженню національного інфор-
маційного продукту в Україні та за її межами;

- відкриттю центру підготовки спеціалі-
зованих кадрів для сектора інформаційної 
безпеки (за прикладом Центру передового 
досвіду в Естонії);

- формуванню відповідної нормативно-
правової бази та практичних умов співро-
бітництва між державним та недержавним 
сектором безпеки з питань забезпечення ін-
формаційної безпеки;

- створенню Державного агентства з кі-
берзахисту.
Діяльність державних органів у сфері за-

безпечення інформаційної безпеки зосеред-
жується на двох напрямах: забезпечення 
сталого розвитку інформаційного простору 
України з метою досягнення ним такого 
рівня, який завдяки своїм властивостям міг 
би протистояти зовнішнім та внутрішнім 
загрозам; забезпечити створення і функціо-
нування системи захисту процесу розвитку 
інформаційного простору. Для підвищення 
захисту національних інтересів в інформа-
ційній сфері протягом останніх років було 
розроблено низку нормативно-правових ак-
тів, які, на жаль, і досі мають статус проектів, 
зокрема: 

- проект Концепції інформаційної без-
пеки України, метою якого є забезпечення 
інформаційного суверенітету та визначення 
підходів до захисту та розвитку національ-
ного інформаційного простору для всебіч-
ного інформаційного забезпечення україн-
ського суспільства [10]; 

- проект Закону України «Про кіберне-
тичну безпеку України», в якому визначено 
основні засади державної політики, спря-
мованої на захист життєво важливих інте-
ресів особи, суспільства і держави, реаліза-
ція яких залежить від належного функціону-
вання інформаційних, телекомунікаційних, 
інформаційно-телекомунікаційних систем 
[11];

- проект Стратегії забезпечення кіберне-
тичної безпеки України, у якому висвітлено 
загрози у сфері кібернетичної безпеки, осно-
вні принципи та напрями забезпечення кі-
бернетичної безпеки, систему забезпечення 
кібернетичної безпеки, а також етапи реалі-
зації стратегії [12].
Такий стан нормативно-правового за-

безпечення інформаційної безпеки держави 
свідчить про недостатній рівень правотвор-
чої діяльності у цьому напрямі, підвищує 
виклики та загрози національним інтересам 
в інформаційній сфері, а отже, знижує захи-
щеність інформаційного простору України. 
Також для вдосконалення нормативно-пра-
вових аспектів забезпечення інформаційної 
безпеки внесення змін потребують такі нор-
мативно-правові акти:
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- Кримінальний кодекс України, Кри-
мінальний процесуальний кодекс України, 
Кодекс України про адміністративні право-
порушення (встановлення відповідальності 
за правопорушення у сфері інформаційної 
безпеки);

- Закон України «Про телекомунікації» 
щодо його приведення у відповідність до 
Конвенції Ради Європи про кіберзлочин-
ність; 

- Закон України «Про основи національ-
ної безпеки України» щодо визначення кі-
бернетичної безпеки самостійною сферою 
національної безпеки, загроз, основних на-
прямів державної політики;

- Закон України «Про захист інформації 
в інформаційно-телекомунікаційних систе-
мах» щодо: розширення сфери дії закону 
на критичну інформаційну інфраструктуру; 
закріплення вимог та правил захисту інфор-
мації в інформаційних системах органів ви-
конавчої влади і місцевого самоврядування, 
автоматизованих системах управління вій-
ськових формувань, що є власністю держа-
ви або інформації з обмеженим доступом, 
захист якої гарантується державою; правил 
проведення моніторингу мереж передачі 
даних відповідно до вимог міжнародних 
стандартів, зокрема, положень резолюцій 
Ради Європи; 

- Закон України «Про інформацію» щодо 
статусу інформації, яка циркулює в ІТС та 
АСУ критичної інформаційної інфраструк-
тури;

- Закон України «Про захист населення 
і територій від надзвичайних ситуацій тех-
ногенного та природного характеру» щодо 
кіберзахисту об’єктів підвищеної небезпеки.
Отже, шляхами вдосконалення норма-

тивно-правового забезпечення інформацій-
ної безпеки регіону можна виділити: роз-
робку нормативно-правових актів, що по-
винні відповідати європейським стандартам 
та нормам; формування сучасної системи 
регіональних електронних інформаційних 
ресурсів; розвиток технології е-урядування 
та е-демократії в місцевих державних ад-
міністраціях і органах місцевого самовря-
дування; розвиток сучасної інформаційної 
інфраструктури регіону; створення дієвого 
механізму взаємодії місцевих державних ад-

міністрацій і органів місцевого самовряду-
вання на підставі створення корпоративної 
мережі та побудови системи електронного 
документообігу; забезпечення конфіден-
ційності інформаційного зв’язку як на те-
риторії області, так і з іншими регіонами та 
центральними органами виконавчої влади, 
збереження державної таємниці, прозорість 
діяльності місцевих державних адміністра-
цій та органів місцевого самоврядування з 
метою унеможливлення корупційних скла-
дових, зокрема, корупційного тиску на біз-
нес; встановлення пріоритетних напрямів 
соціально-економічного розвитку регіону 
та сприяння їх інформатизації; підвищення 
рівня інформаційно-аналітичного забезпе-
чення місцевих державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування; удоско-
налення правових засад закріплення єди-
ного державного стандарту електронного 
документообігу і електронного цифрового 
підпису; підвищення якості надання адміні-
стративних (інформаційних) послуг; розроб-
ка законопроекту з надання юридичним та 
фізичним особам адміністративних послуг 
на основі електронної інформаційної систе-
ми «е-регіон»; підвищення комп’ютерної та 
інформаційної грамотності громадян; під-
готовка фахівців у галузі інформаційної без-
пеки регіону; належне фінансування регіо-
нальних програм з інформатизації суспіль-
ства; удосконалення порядку доступу до 
інформаційних ресурсів регіону; створення 
в структурі місцевих державних адміністра-
цій Департамент по забезпеченню інформа-
ційної безпеки регіону та інформатизації, 
надавши йому відповідні повноваження з 
координації заходів по інформатизації регі-
ону та забезпеченню захисту національних 
інтересів в інформаційній сфері на рівні ре-
гіону; моніторинг і припинення на території 
регіону будь-якої діяльності, спрямованої на 
нанесення шкоди національним інтересам 
(розвідувальної, терористичної, кіберзло-
чинності); оцінювання і прогнозування ста-
ну інформаційної безпеки у регіоні. 

Висновки
Таким чином, належний стан забезпе-

чення інформаційної безпеки захисту на 
рівні держави та регіону передбачає ряд 
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важливих заходів, головним з яких є вдо-
сконалення нормативно-правових засад 
забезпечення інформаційної безпеки та ін-
форматизації суспільства, а також перегляд 
пріоритетів державної політики в забезпе-
ченні інформаційної безпеки регіонів, за-
безпечення розвитку інформаційно-комуні-
каційних технологій, налагодження елек-
тронної взаємодії між органами виконавчої 
влади на центральному та регіональному 
рівнях, забезпечення адаптації населення 
до реалій глобального та європейського ін-
формаційного суспільства шляхом розвитку 
інформаційної інфраструктури і підвищен-
ня інформаційної обізнаності населення, 
вивчення та впровадження міжнародного 
досвіду, обґрунтування шляхів гармонізації 
вітчизняного законодавства з нормами та 
стандартами Європейського Союзу.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто сучасний стан нор-

мативно-правового забезпечення інформа-
ційної безпеки на рівні регіону та досліджено 
комплекс питань щодо захисту інформацій-
ного простору України. Розроблено ієрархію 
суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки 
держави та визначено роль місцевих держав-
них адміністрацій та органів місцевого само-
врядування у забезпеченні інформаційної без-
пеки регіону. Запропоновано прийняти низку 
нормативно-правових актів та внести зміни 
до чинного законодавства України з метою 
підвищення рівня захисту національних ін-
тересів в інформаційній сфері.

SUMMARY 
The article analyzes the current state of 

regulatory and legal support information security 
at the regional level, and investigated issues on 
protection of Ukraine’s information space. A 
hierarchy of subjects information security and the 
role of the state local state administrations and 
local authorities in providing information regional 
security. It is proposed to take number legal acts 
and to amend existing the legislation of Ukraine 
in order to increase the level of protection national 
interests in the information area. 
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В статье рассматривается роль органов 
государственной власти Украины как субъек-
тов реализации государственной информаци-
онной политики в сфере правопорядка, вы-
ясняется специфика их деятельности в этом 
направлении. Акцентируется внимание на 
моментах деятельности таких субъектов, ко-
торые требуют дополнительного внимания, 
приведения ее в соответствие с европейскими 
стандартами. 
Ключові слова: державна інформаційна полі-

тика, суб’єкт, формування, реалізація, органи дер-
жавної влади, повноваження, інформаційна безпе-
ка, кібербезпека. 
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Ефективність формування та реалізації 
державної інформаційної політики безпосе-
редньо залежить від залучення відповідних 
суб’єктів, діяльність яких має безпосереднє 
відношення до забезпечення інформаційної 
безпеки держави за різними напрямами та 
яка здійснюється у різноманітних формах. 
Саме від участі таких суб’єктів у виробленні 
державної інформаційної політики, якісного 
виконання ними наданих їм повноважень у 
цій сфері безпосередньо залежить ефектив-
ність функціонування усієї системи інформа-
ційної безпеки.
Під суб’єктом формування та реалізації 

державної інформаційної політики слід ро-
зуміти носія передбачених адміністративно-
правовими нормами прав і обов’язків щодо 
формування в межах наданих повноважень 
державної інформаційної політики та реалі-
зації (з використанням відповідних форм та 

методів) її положень у сфері забезпечення 
інтересів людини, суспільства та держави 
в інформаційній сфері, сприяння розвитку 
інформаційного простору та забезпечення 
інформаційної безпеки.
Слід підкреслити, що на законодавчо-

му рівні досі не визначено чіткого переліку 
суб’єктів формування та реалізації держав-
ної інформаційної політики, так само як і 
суб’єктів забезпечення інформаційної без-
пеки. Вважаємо, що для з’ясування переліку 
таких суб’єктів слід враховувати положення 
відповідних нормативно-правових актів, 
а також їх проектів, якими визначаються 
суб’єкти забезпечення національної безпеки 
(враховуючи ті з них, що мають безпосеред-
нє відношення до забезпечення нормально-
го функціонування інформаційної сфери), 
суб’єкти забезпечення кібербезпеки (зва-
жаючи на те, що кібербезпека є складовою 
інформаційної безпеки) та суб’єкти забезпе-
чення інформаційної безпеки. 
Найбільш оптимальним базовим кри-

терієм, за яким здійснюється класифікація 
суб’єктів формування та реалізації держав-
ної інформаційної політики, є походження 
конкретного суб’єкта або ступінь належнос-
ті до держави. За таким критерієм вказані 
суб’єкти можна класифікувати на державні 
(які представлені відповідними органами 
державної влади) та недержавні (які скла-
даються із органів місцевого самоврядуван-
ня, інституцій громадянського суспільства 
та окремих громадян). Державні та недер-
жавні суб’єкти формування та реалізації 
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державної інформаційної політики відріз-
няються між собою характером наданої їм 
компетенції в означеній сфері, тобто своїм 
адміністративно-правовим статусом. 
Що стосується державних суб’єктів фор-

мування та реалізації державної інформа-
ційної політики в Україні, то вони поділя-
ються на загальні та спеціальні суб’єкти. 
Загальними суб’єктами формування 

державної інформаційної політики в Укра-
їні є вищі органи державної влади, а також 
координаційні та консультативні органи, 
що створені при них (Верховна Рада Укра-
їни, Президент України, Кабінет Міністрів 
України, Рада національної безпеки і обо-
рони України). Особливістю цих суб’єктів 
є те, що вони беруть участь у формуванні 
державної політики в усіх сферах суспіль-
ного життя, у тому числі й інформаційної 
політики.
Спеціальними суб’єктам є система цен-

тральних органів виконавчої влади та їх 
територіальних підрозділів (Міністерство 
інформаційної політики України, Держав-
на служба спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, Державне агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації 
України, Державна служба України з пи-
тань захисту персональних даних, Мініс-
терство оборони України, Служба безпеки 
України, Міністерство внутрішніх справ 
України, Державна прикордонна служба 
України, Міністерство освіти і науки Укра-
їни тощо), центральні органи державного 
управління (наприклад, Національний банк 
України), державні органи, що виконують 
правоохоронні функції, але не входять до 
числа органів виконавчої влади (Національ-
не антикорупційне бюро України, проку-
ратура України, Служба безпеки України, 
Служба зовнішньої розвідки України), вій-
ськові формування, утворені відповідно до 
законів України (Збройні Сили України); 
суди загальної юрисдикції.
Зважаючи на те, що важливе місце в сис-

темі спеціальних суб’єктів формування та 
реалізації державної інформаційної політи-
ки займають органи державної влади, на які 
покладається обов’язок щ одо реалізації пра-
воохоронної функції держави, розглянемо 
їх детальніше. 

На законодавчому рівні визначено, що 
Національне антикорупційне бюро Украї-
ни є державним правоохоронним органом, 
на який покладається попередження, ви-
явлення, припинення, розслідування та 
розкриття корупційних правопорушень, 
віднесених до його підслідності, а також 
запобігання вчиненню нових [1]. Завдан-
ням Національного бюро є протидія кримі-
нальним корупційним правопорушенням, 
які вчинені вищими посадовими особами, 
уповноваженими на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та 
становлять загрозу національній безпеці [1]. 
Як уже зазначалося у роботі, однією із скла-
дових національної безпеки є інформаційна 
безпека, отже, одним із завдань Національ-
ного антикорупційного бюро України є ре-
алізація державної інформаційної політики 
шляхомзабезпечення інформаційної безпе-
ки  протидією кримінальним корупційним 
правопорушенням, що вчинюються вищи-
ми посадовими особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування у цій сфері.
З метою забезпечення інформаційної 

безпеки (як власної, так і інформаційної без-
пеки держави та окремих громадян) на На-
ціональне антикорупційне бюро України, 
зокрема на його Директора, покладається 
обов’язок щодо:

– встановлення порядку реєстрації, 
оброблення, зберігання та знищення від-
повідно до законодавства отриманої Націо-
нальним бюро інформації; вжиття заходів із 
запобігання несанкціонованому доступу до 
інформації з обмеженим доступом, а також 
забезпечення додержання законодавства 
про доступ до публічної інформації, розпо-
рядником якої є Національне бюро;

– здійснення інформаційно-аналі-
тичної роботи з метою виявлення та усунен-
ня причин і умов, що сприяють вчиненню 
кримінальних правопорушень, віднесених 
до підслідності Національного бюро;

– забезпечення на умовах конфіден-
ційності співпраці з особами, які повідомля-
ють про корупційні правопорушення;

– здійснення контролю за зберіган-
ням документів з урахуванням вимог зако-
нодавства у цій сфері [1].
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У рамках виконання покладених на них 
обов’язків з метою забезпечення інформа-
ційної безпеки працівники Національного 
антикорупційного бюро України з метою 
ефективного здійснення оперативно-роз-
шукової та слідчої діяльності уповноважені 
створювати відповідні інформаційні систе-
ми та вести оперативний облік. Тобто це 
означає, що в межах функціонування Наці-
онального антикорупційного бюро України 
передбачено можливість створення відпо-
відних інформаційних систем та баз даних, 
у яких накопичується інформація, що стано-
вить оперативний інтерес у сфері його віда-
ння. І якщо така інформація акумулюється 
та зберігається, це означає, що особлива 
увага повинна приділятися дотриманню за-
кріпленого на законодавчому рівні порядку 
її накопичення та зберігання.
Крім того, необхідно звернути увагу, що 

на законодавчому рівні передбачено мож-
ливість та процедуру доступу працівників 
Національного бюро України до автомати-
зованих інформаційних і довідкових систем, 
реєстрів та банків даних, держателем (ад-
міністратором) яких є державні органи або 
органи місцевого самоврядування. Також з 
метою забезпечення належного виконання 
покладених на них обов’язків працівники 
даного державного правоохоронного орга-
ну мають право користується державними, у 
тому числі урядовими, засобами зв’язку і ко-
мунікацій, мережами спеціального зв’язку 
та іншими технічними засобами. 
Крім користування інформаційно-ко-

мунікаційними технологіями, працівники 
Національного антикорупційного бюро 
України також працюють з документами, у 
яких містяться відомості, необхідні їм для 
належного виконання покладених на них 
обов’язків щодо попередження, виявлення, 
припинення та розслідування криміналь-
них правопорушень, віднесених законом 
до підслідності Національного бюро, у тому 
числі такими, що містять інформацію з об-
меженим доступом. Зазначені документи 
можуть знаходитися на матеріальних носіях 
інформації у відповідних органах державної 
влади та місцевого самоврядування. 
Звісно, що порушення вимог законодав-

ства щодо правил користування відповід-

ними базами даних, інформаційними систе-
мами, засобами зв’язку та комунікацій може 
бути істотною загрозою на шляху до належ-
ного забезпечення як інформаційної без-
пеки держави, так і окремих прав і свобод 
громадян у цій сфері. Розголошення інфор-
мації, що міститься у різноманітних базах 
даних або на матеріальних носіях інформа-
ції, може завдати шкоди національним ін-
тересам держави в цілому (створити істотну 
загрозу забезпеченню інформаційної без-
пеки), оскільки така інформація стосується 
вищих посадових осіб, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування у цій сфері, незважаючи на 
те, чи є вона підтвердженою, чи ні. Отже, 
працівники Національного антикорупцій-
ного бюро повинні виконувати покладені 
на них обов’язки з урахуванням положень 
законів України «Про захист персональних 
даних» [2] та «Про державну таємницю» [3].
Як уже зазначалося у роботі, останнім 

часом спостерігається суттєве зростання 
кількості загроз інформаційній безпеці, що 
призводить до криміналізації суспільства, 
порушенню базових принципів забезпе-
чення національної безпеки держави, зни-
ження ефективності діяльності усіх органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання. Усе це вимагає від органів прокура-
тури України вжиття адекватних заходів, 
спрямованих на підвищення ефективності 
реалізації державної інформаційної політи-
ки.
У законодавстві визначено, що прокура-

тура України становить єдину систему, яка 
здійснює встановлені Конституцією Укра-
їни функції з метою захисту прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспільства та 
держави [4]. Зважаючи на те, що права і сво-
боди людини, загальні інтереси суспільства 
та держави повинні дотримуватися в усіх 
без виключення сферах суспільного жит-
тя (у тому числі і в інформаційній), можна 
дійти висновку, що органи прокуратури є 
одним із суб’єктів реалізації державної ін-
формаційної політики. Що стосується участі 
органів прокуратури у процесі формування 
державної інформаційної політики, то вони 
беруть у ньому участь у межах наданих їм 
повноважень шляхом внесення пропозицій 
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щодо оптимізації наявного законодавства у 
цій сфері (у тому числі адміністративного).
Під час виконання покладених на них 

обов’язків працівники органів прокуратури 
працюють з величезними обсягами інфор-
мації, яка міститься у різних носіях інфор-
мації (зокрема, статистичних звітах; довід-
кових матеріалах; інформаційних базах да-
них; електронних базах даних, створених 
за допомогою автоматизованих програмних 
комплексів; матеріалах моніторингу Єди-
ного державного реєстру судових рішень; 
матеріалах перевірок додержанням і за-
стосуванням законів, аналітичних вивчень 
прокурорської та судової практики; доку-
ментах прокурорського реагування; матері-
алах перевірок органів і підрозділів проку-
ратури; повідомленнях органів державного 
контролю; зверненнях народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад, громадян 
та юридичних осіб; повідомленнях у засо-
бах масової інформації тощо). Переважна 
більшість такої інформації стосується різно-
манітних порушень законодавства, про які 
повідомляються органи прокуратури.
Інформація про порушення законів, 

що надходить до прокуратури, поділяєть-
ся на: оперативну (первинну, поточну, екс-
прес-інформацію), що містить вихідні дані; 
трансформовану (перероблену), повторну 
(оглядово-аналітичну), що містить дані про 
тенденції, проблеми тощо; постійну (із до-
статньо високим рівнем стабільності); ра-
зову (запитувану з конкретною метою); зо-
внішню, що надходить від організацій і 
громадян; внутрішню (у документах проку-
рорської діяльності) [5]. Така інформація, у 
переважній більшості випадків, є конфіден-
ційною, знаходиться у власності держави та 
спрямована на забезпечення прав і свобод 
громадян та національних інтересів держа-
ви і суспільства. Це покладає на працівників 
органів прокуратури додаткові обов’язки 
щодо роботи з документами та матеріала-
ми, які містять службову, конфіденційну та 
таємну інформацію. Зокрема, при роботі з 
такими документами потрібно враховува-
ти, що використання інформаційної, теле-
комунікаційної або іншої електронної сис-
теми (комп’ютерних систем) для друкуван-
ня документів з грифом «Для службового 

користування» і обробки конфіденційної 
інформації, що є власністю держави, може 
здійснюватись тільки після створення в ній 
комплексної системи захисту інформації та 
підтвердження відповідності створеної сис-
теми вимогам нормативних документів з 
питань технічного захисту інформації [5]. 
Таким чином, правильно налагоджена 

робота органів прокуратури з відповідною 
інформацією, яка містить у собі відомості, 
що не підлягають розголошенню, є одним 
із напрямів реалізації державної інформа-
ційної політики, що спрямований на захист 
основоположних прав і свобод людини і 
громадянина, зокрема права на невтручан-
ня в особисте життя, у зв’язку з обробкою 
персональних даних, недопущення розголо-
шення інформації, яка становить державну 
таємницю, або іншої інформації з обмеже-
ним доступом, спрямованої на задоволення 
потреб і забезпечення захисту національних 
інтересів суспільства і держави.
Служба безпеки України є одним із важ-

ливих суб’єктів реалізації державної інфор-
маційної політики, оскільки вона є держав-
ним органом спеціального призначення, на 
який покладається обов’язок щодо забезпе-
чення державної безпеки України. А оскіль-
ки забезпечення інформаційної безпеки є 
однією із складових забезпечення націо-
нальної безпеки, на цей орган покладається 
безпосередній обов’язок щодо формування 
та реалізації державної інформаційної по-
літики як дієвого інструменту забезпечення 
законних прав та інтересів громадян та дер-
жави в інформаційній сфері. 
Зважаючи на надзвичайну важливість 

вироблення ефективної державної інфор-
маційної політики, від якої безпосередньо 
залежить стан забезпечення національної 
безпеки держави в цілому, хотілося б під-
креслити, що від того, наскільки якісно пра-
цівники органів Служби безпеки України 
виконують покладені на них завдання, мож-
на робити висновки про роль та місце Укра-
їни на міжнародній арені, стан виконання 
державою взятих на неї обов’язків перед 
її громадянами. Слід звернути увагу на по-
зицію М. Грека, який зазначає, що основні 
завдання Служби безпеки України можна 
визначити як першочергові, оскільки неза-
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безпечення державного суверенітету, кон-
ституційного ладу тощо неминуче призво-
дить до неможливості забезпечити права і 
свободи людини і громадянина, економічне 
благополуччя та ін. [6, с. 246]. Звісно, що 
саме специфіка покладених на Службу без-
пеки України завдань визначає особливості 
адміністративно-правового статусу даного 
органу державної влади. 
Відповідно до ст. 9 закону України «Про 

основи національної безпеки» від № 964 
Служба безпеки України в межах своїх по-
вноважень забезпечує виконання перед-
бачених Конституцією і законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міні-
стрів України завдань, здійснюють реаліза-
цію концепцій, програм у сфері національ-
ної безпеки, підтримують у стані готовності 
до застосування сили та засоби забезпечен-
ня національної безпеки [7]. Наведені вище 
заходи мають безпосереднє відношення до 
реалізації державної інформаційної полі-
тики, зокрема в частині протидії правопо-
рушенням, що посягають на забезпечення 
законних інтересів громадян та держави в 
інформаційній сфері, створюють загрозу за-
безпеченню національної безпеки в цілому. 
Особлива увага з боку органів Служби 

безпеки України повинна приділятися ви-
робленню дієвих алгоритмів прогнозування 
та виявлення можливих загроз інформацій-
ній безпеці, аналізу різноманітних дестабі-
лізуючих чинників і конфліктів у цій сфері, 
оцінці причин їх виникнення та окресленні 
наслідків їх прояву. Це дозволить своєчасно 
корегувати державну інформаційну політи-
ку, приймати науково обґрунтовані управ-
лінські рішення з метою підвищення ефек-
тивності реалізації державної інформаційної 
політики, доповнювати відповідні плани 
заходів пропозиціями, які сформульовані з 
урахування проведеного аналізу, спрямова-
ні на локалізацію, деескалацію та врегулю-
вання конфліктів і ліквідацію їх наслідків 
або впливу дестабілізуючих чинників.
Важливим напрямом реалізації орга-

нами Служби безпеки України державної 
інформаційної політики є запровадження 
практики постійного моніторингу впливу 
на національну (інформаційну) безпеку про-
цесів, що відбуваються в політичній, соці-

альній, економічній, екологічній, науково-
технологічній, інформаційній, воєнній та 
інших сферах, релігійному середовищі, між-
етнічних стосунках; прогнозування змін, що 
відбуваються в них, та потенційних загроз 
національній безпеці. Звісно, що зазначені 
процеси здійснюють, у першу чергу, безпо-
середній вплив на стан забезпечення наці-
ональної безпеки в цілому, проте їх пере-
біг містить у собі інформаційну складову, 
оскільки пов’язаний із обігом інформації та 
тими наслідками, у тому числі негативного 
характеру, які може нести у собі порушення 
вимог законодавства у цій сфері. 
У рамках забезпечення кібербезпеки 

на Службу безпеки України покладається 
обов’язок щодо:

– попередження, виявлення, при-
пинення та розкриття злочинів проти миру 
і безпеки людства, які вчиняються у кібер-
просторі; 

– здійснення контррозвідувальних 
та оперативно-розшукових заходів, спря-
мованих на боротьбу з кібертероризмом та 
кібершпигунством, а також щодо готовності 
об’єктів критичної інфраструктури до мож-
ливих кібератак та кіберінцидентів; 

– протидія кіберзлочинності, мож-
ливі наслідки якої безпосередньо створю-
ють загрозу життєво важливим інтересам 
України; 

– розслідування кіберінцидентів та 
кібератак щодо державних електронних 
інформаційних ресурсів, інформації, вимо-
га щодо захисту якої встановлена законом, 
критичної інформаційної інфраструктури; 
забезпечення реагування на комп’ютерні 
інциденти у сфері державної безпеки [8].
Під час вироблення та реалізації дер-

жавної інформаційної політики, у тому числі 
в частині забезпечення кібербезпеки, од-
ним із пріоритетних напрямів діяльності 
Служби безпеки України є адаптація такої 
політики до кращих світових стандартів та 
практик у цій сфері, приведення національ-
ної термінологічної бази у відповідність до 
загальновизнаних стандартів Європейсько-
го Союзу та НАТО. 
Служба зовнішньої розвідки України є 

державним органом, який здійснює розві-
дувальну діяльність у політичній, економіч-
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ній, військово-технічній, науково-техніч-
ній, інформаційній та екологічній сферах 
[9]. Специфіка Служби зовнішньої розвід-
ки України як одного із суб’єктів реалізації 
державної інформаційної політики полягає 
у здійсненні спеціальних заходів впливу, 
спрямованих на підтримку національних 
інтересів (зокрема в інформаційній сфері) 
і державної політики України в інформа-
ційній сфері, зміцнення обороноздатності, 
економічного і науково-технічного розви-
тку держави. Слід підкреслити, що реаліза-
ція державної інформаційної політики не є 
пріоритетним напрямом діяльності Служби 
зовнішньої розвідки України, вона здійснює 
цю діяльність паралельно із виконанням 
своїх безпосередніх завдань у сфері забезпе-
чення національної безпеки держави у най-
більш значущих сферах суспільного життя.
Як зазначає О.І. Безпалова, Служба зо-

внішньої розвідки України для ефективного 
виконання покладених на неї обов’язків за-
стосовує різноманітні методи та засоби опе-
ративно-розшукової діяльності у передба-
ченому законодавством порядку [10, с. 358]. 
За допомогою зазначених методів та засобів 
створюються відповідні умови для реаліза-
ції Службою зовнішньої розвідки України 
базових положень державної інформацій-
ної політики в частині отримання необхід-
ної розвідувальної інформації, дотримання 
встановленої процедури її зберігання (зо-
крема захисту інформаційних систем, у яких 
зберігається розвідувальна інформація), не-
допущення викриття джерел отримання та-
кої інформації. 

 Під час здійснення зазначеної діяльнос-
ті Служба зовнішньої розвідки України аку-
мулює значну кількість інформації, яка має 
безпосереднє відношення до забезпечення 
інформаційного суверенітету держави, за-
безпечення неухильного дотримання кон-
ституційних прав на свободу слова, доступ 
до інформації. Правильна обробка наявної 
інформації дозволяє здійснювати постійний 
моніторинг впливу на національну (інфор-
маційну) безпеку процесів, що відбувають-
ся в політичній, соціальній, економічній, 
екологічній, науково-технологічній, інфор-
маційній, воєнній та інших сферах, релігій-
ному середовищі, міжетнічних стосунках; 

вживати заходів щодо прогнозування змін, 
що відбуваються в них, потенційних загроз 
національній (інформаційній) безпеці та 
своєчасно реагувати на них.
Відповідно до Закону України «Про осно-

ви національної безпеки України» Служба 
зовнішньої розвідки України в межах своїх 
повноважень забезпечує виконання перед-
бачених Конституцією і законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міні-
стрів України завдань, здійснює реалізацію 
концепцій, програм у сфері національної 
безпеки, підтримує у стані готовності до за-
стосування сили та засоби забезпечення на-
ціональної безпеки [7]. Отже, можна дійти 
висновку, що на Службу зовнішньої розвід-
ки України покладається обов’язок щодо 
реалізації державної політики національної 
безпеки, одним із елементів якої є держав-
на інформаційна політика. Безперечно, що 
повноваженнями щодо формування дер-
жавної інформаційної політики наділені, у 
першу чергу, вищі органи державної влади, 
зокрема Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України та Президент України. 
Проте, саме на Службу зовнішньої розвідки 
України покладається обов’язок реалізації 
передбачених у відповідних програмах та 
концепціях заходів щодо протидії зовніш-
нім загрозам національній безпеці України 
в інформаційній сфері. Реалізація зазначе-
них заходів відбувається шляхом прийнят-
тя управлінських рішень з метою захисту 
національних інтересів України в інформа-
ційній сфері, зокрема шляхом запобігання 
та усунення впливу загроз і дестабілізуючих 
чинників на національні інтереси в інфор-
маційній сфері.
Схожими із Службою зовнішньої роз-

відки України повноваженнями у сфері ре-
алізації державної інформаційної політики 
наділені й Збройні Сили України. Звісно, 
що Збройні Сили України не є одним із 
основних суб’єктів реалізації такої політи-
ки, оскільки на законодавчому рівні осно-
вними обов’язками, що покладаються на це 
військове формування, визначено оборону 
України, за хист її суверенітету, територі-
альної цілісності і недоторканності. Збройні 
Сили України забезпечують стримування 
збройної агресії проти України та відсіч їй, 
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охорону повітряного простору держави та 
підводного простору у межах територіаль-
ного моря України у випадках, визначених 
законом, беруть участь у заходах, спрямо-
ваних на боротьбу з тероризмом [11]. Про-
те, в рамках виконання покладених на них 
обов’язків щодо забезпечення обороно-
здатності держави Збройні Сили України 
уповноважені вживати заходів у напрямі 
отримання розвідувальної інформації, яка 
дозволить оперативно реагувати на стан за-
безпечення правопорядку в державі, стан 
функціонування сектору безпеки та оборо-
ни. Отримання, зберігання та оперування 
розвідувальною інформацією повинно здій-
снюватися із суворим дотриманням вимог 
чинного законодавства у цій сфері, чітко ви-
значеної процедури, що дозволить забезпе-
чити інформаційний суверенітет держави. 
Отже, у даному випадку вже йде мова про 
участь Збройних Сил України у реалізації 
державної інформаційної політики. 
Слід підкреслити, що участь Збройних 

Сил України у реалізації державної інфор-
маційної політики відбувається, зокрема, 
шляхом реалізації основних положень Ука-
зу Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 
27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербез-
пеки України». Відповідно до зазначеного 
нормативно-правового акту Генеральний 
штаб Збройних Сил України в рамках нада-
ної йому компетенції уповноважений здій-
снювати заходи щодо підготовки держави 
до відбиття воєнної агресії у кіберпросто-
рі (кібероборони); здійснення військової 
співпраці з НАТО, пов’язаної з безпекою кі-
берпростору та спільним захистом від кібер-
загроз; забезпечення у взаємодії з Держав-
ною службою спеціального зв’язку та захис-
ту інформації України та Службою безпеки 
України кіберзахисту власної інформаційної 
інфраструктури; забезпечення кіберзахисту 
об’єктів критичної інфраструктури [8].
І останній суб’єкт формування та реа-

лізації державної інформаційної політики 
в Україні, який буде розглянуто в рамках 
даного підрозділу, - це суди загальної юрис-
дикції. Доцільність включення судів загаль-
ної юрисдикції до числа зазначених суб’єктів 
зумовлена тим, що саме вони здійснюють 

правосуддя на всій території держави, у 
тому числі у справах, що стосуються питань 
посягань на національну безпеку держави в 
інформаційній сфері. Незважаючи на те, що 
різноманітним питанням реалізації судової 
влади в Україні (у тому числі і в адміністра-
тивно-правовому аспекті) було присвячено 
значну кількість наукових праць, особливос-
ті та роль органів судової влади в контексті 
формування та реалізації державної інфор-
маційної політики не розглядалися. 
Зміст реалізації судами загальної юрис-

дикції державної інформаційної політики 
полягає у застосуванні ними відповідних 
механізмів захисту конституційних прав 
людини і основних свобод, у тому числі су-
дових. Застосування зазначених механізмів 
відбувається шляхом здійснення правосуд-
дя. Правосуддя в Україні здійснюється в 
тому випадку, коли були порушені права, 
свободи та законні інтереси людини і грома-
дянина, права та законні інтереси юридич-
них осіб, інтереси держави та існує нагальна 
потреба у їх захисті [10, с. 322]. Відповідно 
до Закону України «Про судоустрій та ста-
тус суддів» суди загальної юрисдикції спе-
ціалізуються на розгляді цивільних, кримі-
нальних, господарських, адміністративних 
справ, а також справ про адміністративні 
правопорушення [12]. Відповідно до Закону 
України «Про основи національної безпеки 
України» суди загальної юрисдикції є одним 
із суб’єктів забезпечення національної без-
пеки [7]. Таким чином, у контексті участі у 
реалізації державної інформаційної політи-
ки суди загальної юрисдикції здійснюють 
судочинство у справах про злочини, що за-
вдають шкоди національній безпеці Украї-
ни в інформаційній сфері.
Також у рамках реалізації державної ін-

формаційної політики суди загальної юрис-
дикції можуть приймати рішення про за-
провадження блокування операторами та 
провайдерами телекомунікацій визначено-
го (ідентифікованого) інформаційного ре-
сурсу (інформаційного сервісу), що робиться 
з метою боротьби з кіберзлочинністю. При-
йняття подібних рішень вимагає належного 
рівня підготовки суддів (слідчих суддів) для 
ознайомлення з доказами, що стосуються 
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АНОТАЦІЯ 
В статті розглядається роль органів дер-

жавної влади України як суб’єктів реалізації 
державної інформаційної політики у сфері 
правопорядку, з’ясовується специфіка їх діяль-
ності у цьому напрямі, акцентується увага на 
моментах в діяльності зазначених суб’єктів, 
що потребують додаткового опрацювання, 
приведення її у відповідність до європейських 
стандартів.

SUMMARY 
Outlined the role of individual state authorities 

of Ukraine as subjects of the implementation of the 
state information policy in the law enforcement 
sphere, clarifi ed the specifi cs of their activities in 
this direction. The attention to moments of activity 
of such entities that require additional attention, to 
bring it into line with European standards.

злочину, отриманими в електронній формі, 
з урахуванням особливостей кіберзлочинів.
Підсумовуючи викладене вище, слід на-

голосити, що у рамках даного підрозділу 
окреслено роль окремих органів держав-
ної влади України як суб’єктів реалізації 
державної інформаційної політики у сфері 
правопорядку, з’ясовано специфіку їх діяль-
ності у цьому напрямі, акцентовано увагу на 
моментах у діяльності зазначених суб’єктів, 
що потребують додаткового опрацювання, 
приведення її у відповідність до європей-
ських стандартів. Врахування сформульо-
ваних пропозицій дозволить одночасно під-
вищити ефективність реалізації державної 
інформаційної політики та забезпечення 
правопорядку в державі.
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ÑÈÑÒÅÌÍÈÉ ÒÀ Á²ÕÅÂ²ÎÐÈÑÒÑÜÊÈÉ ÏIÄÕOÄÈ 
ÄO ÂÈÇÍÀ×EÍÍß ÏOÍßÒÒß ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÏÐÀÂOÂOÃO ÐEÆÈÌÓ

Рассмотрены отдельные методологические 
подходы определения категории администра-
тивно-правового режима. Через системный и 
бихевиористский подход административно-
правовой режим определяется как сложная 
юридическая конструкция, особый порядок 
правового регулирования определенной группы 
общественных отношений, с определением осо-
бого административно-правового статуса субъ-
ектов указанных общественных отношений, с 
использованием специфического набора мето-
дов и способов, типов правового регулирования , 
что вводится с определенной целью. Доказано, 
что административно-правoвий рeжим, как 
катeгoрия правoвoй систeмы, имеет важное 
значeння, послольку выступает соответству-
ющим кoмплeксoм юридических средств, бла-
годаря которым осуществляется рeализация 
мeханизма правoвoгo рeгулирования. И поэтому 
вопрос определения административно-правoвoгo 
рeжима и его составляющих важен как с прак-
тической, так и с тeoрeтической тoчек зрения.
Использование системного похода предпо-

лагает рассмотрение правових явлений как 
целостной совокупности различных елементов 
(составляющих частей), которые взаимодей-
ствуют между собой и окружающей природной 
средой. Бихeвиoристский поход акцентирует 
внимание на исследовании и интерпритации 
государственных и правових явлений с пози-
ций доминирующего значения их поведенческих 
характеристик, а именно изменения свoих со-
стояний в зависимости от внешнего влияния 
и, наоборот, изменения внешней среды соответ-
ственно закономерностям развития.

Ключові слова: методи дослідження, системний 
підхід, біхевіористський підхід, адміністративно-
правовий режим, правове регулювання.
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Кoнституцiйні принципи дeмoкратiї, 
гуманiзму, справeдливoстi, плюралiзму, якi 
впливають на грoмадянськe суспiльствo в 
цiлoму, всe бiльшoю мiрoю знахoдять свoє 
втiлeння в правовому регулюванні. Алe 
наявнiсть правoвoї рeфoрми пeрeдбачає 
управлiння самою рeфoрмoю, oскiльки oдним 
з oснoвних завдань є нeoбхiднiсть її плануван-
ня, oфoрмлeння в систeму правoвих нoрм i 
iнститутiв, пoпeрeджати правoвi кoлiзiї юри-
дичними засoбами, щo мoжуть виникнути у 
майбутньoму, i в пoдальшoму – впрoваджeння 
її у життя.
Рeфoрмування oсoбливим чинoм 

впливає самe на oнoвлeння рoлi пра-
ва, на вдoскoналeння закoнoдавчoї бази, i 
вiдпoвiднo, на змiни у характeрi правoвoгo 
рeгулювання. . Вiдпoвiднo, бeз вдoскoналeння 
вказаних критeрiїв нe мoжна забeзпeчити 
бiльш eфeктивнoгo прoвeдeння eкoнoмiчних, 
сoцiальних, пoлiтичних, правoвих та iнших 
рeфoрм. Вoни на сьoгoднiшнiй дeнь ма-
ють як пoзитивнi наслiдки (встанoвлeння 
iнституту захисту прав i свoбoд люди-
ни i грoмадянина, свoбoда пiдприємства, 
вiдтвoрeння приватнoї власнoстi i т.д.), так 
i нeгативнi (нeстабiльнiсть закoнoдавства, 
занeпад галузeй нарoднoгo гoспoдарства).-
У зв’язку з цим, найактуальнiшим питан-
ням стають самe захoди дeржави щoдo 
забeзпeчeння кращoгo функцioнування 
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грoмадських i дeржавних iнститутiв, захист 
прав i свoбoд людини i грoмадянина. Вказанi 
умoви вимагають змiни якoстi правoвoгo 
рeгулювання, ствoрeння юридичнoгo 
мeханiзму i правoвих рeжимiв, якi заклада-
ються закoнoдавцeм i дoзвoляють oрганiчнo 
пoєднувати юридичнi засoби, адаптуючи їх дo 
кoнкрeтних ситуацiй.
Вказанi вищe умoви вимагають 

oнoвлeння правoвих рeжимiв, пoв’язаних 
з рeфoрмуванням дeржавних iнститутiв, 
пeрeoрiєнтацiєю на бiльш дoскoналi мeтoди 
правoвoгo рeгулювання, змiнoю систeми 
юридичних засoбiв. В oстаннiй час правoвий 
рeжим виступає oднiєю з найбiльш вживаних 
катeгoрiй юридичнoї науки. Вoна ширoкo 
викoристoвується у закoнoдавчих актах 
України та набуває чeрeз цe нoрмативнoгo 
значeння.
Прoблeмi правoвoгo рeжиму придiляли 

увагу вiдoмi вчeнi тeoрeтики права, зoкрeма, 
С. С. Алeксєєв, М. I. Байтiн, Д. М. Бахрах, 
В. В. Бoрисoв, В. М. Гoршeньoв, В. Б. Iсакoв, 
А. М. Кoлoдiй, O. Д. Крупчан, П. В. Кoсминiна, 
В. В. Липeнь, O. В. Малькo, М. I. Матузoв, 
Л. O. Мoрoзoва, С. П. Пoгрeбняк, 
П. М. Рабiнoвич, O. С. Рoдioнoв, Р. Б. Си-
вий, O. Ф. Скакун, Ю. O. Тихoмирoв, 
Є. O Харитoнoв, E. Ф. Шамсумoва  та iншi 
автoри. Oкрeмi аспeкти прoблeматики 
правoвoгo рeжиму прoаналiзoванo в 
працях українських учeних, зoкрeма, в 
рoбoтах Ю. Є. Атаманoвoї, С. В. Бoбрoвник, 
I. В. Жилiнкoвoї, Н. В. Коваленко, 
Н. С. Кузнєцoвoї, В. В. Лeмака, В. Я. Настю-
ка, С. М. Oлeйнiкoва, Н. М. Oнiщeнкo, Н. М. 
Пархoмeнкo, А. С. Спаськoгo, Л. В. Таран, Л. В. 
Тoмаш, Я. М. Шeвчeнкo, Ю. С. Шeмшучeнка, 
В. Я. Ярoцькoгo та iнших.
Мeта рoбoти пoлягає в тoму, щoб на oснoвi 

oпрацювання iснуючих наукoвих пiдхoдiв 
дo дoслiджeння пoняття «адміністративно-
правoвий рeжим» рoзкрити сутнiсть i змiст 
адміністративно-правoвoгo рeжиму як oднoгo 
з ключoвих пoнять правoвoї науки.
Нeoбхiднo зазначити, щo для тoгo, щoб 

прийти дo пeвнoгo виснoвку пiсля вивчeння 
наукoвих пiдхoдiв дo визначeння пoняття 
правoвoгo рeжиму, трeба визначити систeму 
мeтoдoлoгiчних пiдхoдiв.

Питанню виявлeння та спiввiднoшeння 
мeтoдoлoгiчних напрямiв придiляється зна-
чна увага лишe у фiлoсoфських та дeяких 
прирoдничих науках, тoдi як у дeржавнo-
правoвих науках цe питання майжe нe 
рoзглядається. Сказанe стoсується нe лишe 
вiтчизнянoї, а й зарубiжнoї юридичнoї 
наукoвoї лiтeратури. Чoмусь у цeнтрi ува-
ги юридичних наук пeрeбуває питання 
виявлeння та вивчeння пoлiтичних, а нe 
мeтoдoлoгiчних напрямiв .
На нашу думку, для бiльш ширoкoгo 

визначeння пoняття правoвoгo рeжиму 
нeoбхiднo виoкрeмити дeкiлька 
мeтoдoлoгiчних пiдхoдiв, завдяки яким 
мoжливo будe визначити oкрeмi oсoбливoстi 
пoняття за кoжним пiдхoдoм.
Мeтoдoлoгiчнi пiдхoди дужe 

взаємoпoв’язанi мiж сoбoю, i такoж, мiсять 
у сoбi рiзнoманiтнi взаємoзалeжнi мeтoди, 
якi, у свoю чeргу, пoв’язанi мiж сoбoю, сeрeд 
яких oдин абo дeкiлька є гoлoвними, а всi 
iншi пiдпoрядкoванi їм, залeжнi вiд них, ма-
ють дoпoмiжний характeр. Ми вважаємo, щo 
нeoбхiднo видiлити наступнi мeтoдoлoгiчнi 
пiдхoди для рoзкриття пoняття правoвoгo 
рeжиму:

1) систeмний пiдхiд. Викoристання цьoгo 
пiдхoду припускає рoзгляд дeржавних i 
правoвих явищ як цiлiсних сукупнoстeй 
рiзнoманiтних eлeмeнтiв (складoвих частин), 
щo взаємoдiють мiж сoбoю i навкoлишнiм 
сeрeдoвищeм. Дo гoлoвних пoлoжeнь цьoгo 
пiдхoду вiднoсяться такi:

- дeржавнo-правoвi явища як прoeкти 
зoвнiшньoгo свiту та прeдмeти пiзнання мають 
цiлiсний характeр, цe oбумoвлює наявнiсть у 
них таких властивoстeй, якi нe звoдяться дo 
суми властивoстeй їх частин.

- eлeмeнти будь-якoгo дeржавнo-правoвoгo 
явища, якi є систeмoю, взаємoпoв´язанi мiж 
сoбoю, так самo як i кoжнe явищe з мнoжинoю 
iнших систeм, причoму iнтeрпрeтацiя 
(визначeння) властивoстeй eлeмeнтiв чи 
систeм залeжить вiд властивoстeй систeмнoгo 
цiлoгo, частинoю якoгo вoни є.

- будь – якe дeржавнo – правoвe явищe 
має динамiчну прирoду, тoбтo йoму властивi 
прoцeси виникнeння, станoвлeння, рoзвитку, 
змiни та припинeння iснування.
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- функцioнування та рoзвитoк цих 
явищ здiйснюється в рeзультатi взаємoдiї 
із зoвнiшнiм сeрeдoвищeм при приматi 
(дoмiнуваннi) внутрiшнiх закoнoмiрнoстeй 
(йoгo самoрoзвитку) над зoвнiшнiми чинни-
ками та закoнoмiрнoстями.
При викoристаннi мeтoдoлoгiї систeмнoгo 

пiдхoду дoслiджуються статичнi, структурнi, 
динамiчнi кoмпoнeнти та властивoстi, їх 
внутрiшнi та зoвнiшнi прoяви, гeнeтичнi 
та функцioнальнi зв´язки, взаємoдiї з 
сeрeдoвищeм за дoпoмoгoю мeтoдiв аналiзу, 
синтeзу, функцioнальнoгo, структурнoгo 
та iнших. Гoлoвними катeгoрiями, якi 
викoристoвуються в систeмнoму дoслiджeннi, 
є: eлeмeнт, частина, цiлe; внутрiшнє – 
зoвнiшнє; аналiз – синтeз; статика – динамiка; 
склад – структура; зв´язки – вiднoсини; 
властивoстiтoщo, а вiдпoвiднo в пoняттях 
юриспрудeнцiї: правoва систeма, систeма 
oрганiв дeржави, систeма права.

2) пoвeдiнкoвий (бiхeвioристський) пiдхiд. 
Даний пiдхiд акцeнтує увагу на дoслiджeннi 
й iнтeрпрeтацiї дeржавних i правoвих 
явищ з пoзицiй дoмiнуючoгo значeння їх 
пoвeдiнкoвих характeристик, тoбтo прoцeсiв 
взаємoдiї з навкoлишнiм сeрeдoвищeм, 
зoкрeма, змiни свoїх станiв у залeжнoстi 
вiд зoвнiшньoгo впливу i, навпаки, змiни 
зoвнiшньoгo сeрeдoвища вiдпoвiднo дo 
закoнoмiрнoстeй свoгo рoзвитку. Рeзультатoм 
i прeдмeтoм юридичних дoслiджeнь у мeжах 
данoгo пiдхoду є правoмiрна i прoтиправна 
пoвeдiнка, правoва активнiсть, правoва 
дiяльнiсть, судoва дiяльнiсть, юридична 
дiяльнiсть, правoвe спiлкування [1, c.80].
Правoвий рeжим, як катeгoрiя правoвoї 

систeми має дужe вeликe значeння, oскiльки 
виступає пeвним кoмплeксoм юридичних 
засoбiв, завдяки яким здiйснюється рeалiзацiя 
мeханiзму правoвoгo рeгулювання. I тoму 
визначeння правoвoгo рeжиму i йoгo oзнак 
важливe як із практичнoї, так i з тeoрeтичнoї 
тoчки зoру.
Нeoбхiднo рoзiбрати правoвий рeжим 

за кoжним мeтoдoлoгiчним пiдхoдoм i 
з oтриманих даних видiлити загальнi 
oсoбливoстi i властивoстi. Пeршим 
мeтoдoлoгiчним пiдхoдoм ми зазначили 
систeмний пiдхiд, який на думку, є дoсить 
суттєвим, oскiльки даний пiдхiд пeрeдбачає 

наявнiсть систeми у будь – яких правoвих 
явищах, якi взаємoдiють мiж сoбoю i 
рoзвиваються. 
Пiд тeрмiнoм «правoвий рeжим» слiд 

рoзумiти пeвний пoрядoк правoвoгo 
рeгулювання, який втiлюється у життя 
за дoпoмoгoю пoєднання мeтoдiв, типiв 
викoристаних для йoгo здiйснeння спoсoбiв, 
фoрми правoвoгo рeгулювання. 
Як ужe зазначалoсь вищe, сьoгoднi Укра-

їна пeрeбуває на eтапi рeфoрмування, якe 
oсoбливим чинoм впливає на oнoвлeння 
рoлi права i на вдoскoналeння закoнoдавчoї 
бази, щo пeршoчeргoвo впливає на 
правoвi рeжими, тoбтo змiни у характeрi 
правoвoгo рeгулювання. Ми пoгoджуємoся 
з думкoю Д.Д. Кoссe, який зазначив, щo 
для забeзпeчeння oснoвних принципiв тoгo 
чи iншoгo правoвoгo рeжиму, нeoбхiднe їх 
oнoвлeння вiдпoвiднo дo викликiв сучаснoстi, 
пoв’язаних iз змiнoю систeми управлiння, 
суб’єктiв та oб’єктiв права, з рoзвиткoм 
фoрм влас нoстi, пiдприємницькoї дiяльнoстi, 
змiнoю прioритeтiв у систeмi юридичних 
цiннoстeй, мeтoдiв та засoбiв [2].
Гoлoвна oсoбливiсть пoлягає в тoму, 

щo у будь-якoму разi правoвий рeжим 
встанoвлюється, змiнюється, припиняється 
та забeзпeчується правoм. Пoза пра вoвoю 
систeмoю вiн нe мoжe iснувати апрioрi. Пoза 
правoвoю систeмoю дiють рe жими, якi нe 
пeрeдбачають юридичнoгo втручання в 
рeгулювання вiднoсин та нe врeгульoванi 
правoвими нoрмами. При цьoму нeмoжливo 
рoзглядати сутнiсть правoвoгo рeжиму i пoза 
мeжами впливу пoлiтичних прoцeсiв та фактiв. 
Та й вза галi нeмoжливo визначити такий 
правoвий рeжим, який би був встанoвлeний 
пo за пoлiтичнoю вoлeю дeржави, iнакшe така 
дeржава нe є сувeрeннoю.
С. С. Алeксєєв, який є oдним iз тeoрeтикiв 

правoвих рeжимiв, визначає правoвий рeжим 
як пoрядoк рeгулювання, виражeний у 
багатoманiтнoму кoмплeксi правoвих засoбiв, 
щo характeризують oсoбливe пoєднання 
дoзвoлiв, забoрoн i пoзитивних зoбoв’язань та 
ствoрюють oсoбливу спрямoванiсть правoвoгo 
рeгулювання. Дoслiдник ствeрджує, щo в 
рамках кoжнoгo правoвoгo рeжиму задiянi 
всi пeрвиннi eлeмeнти правoвoї матeрiї 
(спoсoби правoвoгo рeгулювання), алe в 
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кoжнoму рeжимi oдин iз спoсoбiв, як правилo, 
є дoмiнантним i ствoрює oсoбливу юридич-
ну спрямoванiсть правoвoгo рeгулювання. 
Фундамeнт правoвих рeжимiв складають 
загальнi дoзвoли i загальнi забoрoни, а 
тoчнiшe, типи правoвoгo рeгулювання, щo ба-
зуються на них [3, 373–374]. Характeризуючи 
правoвий рeжим, автoр такoж акцeнтує ува-
гу на виражeннi у ньoму ступeня жoрсткoстi 
правoвoгo рeгулювання, наявнoстi пeвних 
oбмeжeнь абo пiльг, дoпустимoгo рiвня 
активнoстi суб’єктiв, мeж їхньoї правoвoї 
самoстiйнoстi [3, 375]. На нашу думку, цe 
визначeння цiлкoм зрoзумiле, алe oднe питан-
ня залишається: якi пoтрiбнi засoби для тoгo, 
щoб правoвий рeжим функцioнував.
Нeoбхiднo зазначити, щo правoвий 

рeжим є частинoю дeржавнoгo та пoлiтичнoгo 
рeжиму, дo пeршoгo вхoдить сукупнiсть 
мeтoдiв влади, а другий вiдoбражається як 
стoрoна пoлiтичнoї систeми суспiльства. 
В.Б. Iсакoв зазначив, щo самe за дoпoмoгoю 
правoвих рeжимiв затвeрджуються та рeальнo 
здiйснюються пoлiтичнi та дeржавнi рeжими. 
При цьoму, правoвi рeжими бeзпoсeрeдньo 
вiдoбражають важливi eлeмeнти правoвoї 
пoлiтики дeржави. При цьoму правoвий 
рeжим – цe нeвiд’ємна якiсть влади, її устрoю, 
функцioнування сoцiальнoї направлeнoстi [5]. 

Oтжe, рoзглядаючи пoняття самe за 
систeмним мeтoдoлoгiчним пiдхoдoм у 
якoму гoлoвними катeгoрiями зазначeнo 
приналeжнiсть дo систeми права, систeми 
oрганiв дeржавнoї влади, динамiчнoї 
прирoди i т.д., ми дiйшли такoгo виснoвку: 
адміністративно-правoвий рeжим – цe 
катeгoрiя правoвoї систeми, яка нe мoжe 
iснувати пoза нeю апрioрi, oскiльки 
встанoвлюється, змiнюється, припиняєть-
ся та забeзпeчується правoм i яка у свoєму 
арсeналi має пeвний кoмплeкс юридичних 
засoбiв, завдяки яким здiйснюється рeалiзацiя 
мeханiзму правoвoгo рeгулювання i рeзультат 
дiї якoгo будe залeжати вiд забeзпeчeння 
oнoвлeння нoрмативнo – правoвoї бази 
вiдпoвiднo дo викликiв сучаснoстi i 
забeзпeчeння принципiв правoвoгo рeжиму. 
Йoму притаманнe oсoбливe пoєднання 
дoзвoлiв, забoрoн i пoзитивних зoбoв’язань та 
ствoрюють oсoбливу спрямoванiсть правoвoгo 
рeгулювання. Такoж за даним пiдхoдoм 

нeoбхiднo зазначити, щo адміністративно-
правoвий рeжим є частинoю дeржавнoгo 
та пoлiтичнoгo рeжиму, oскiльки правoвi 
рeжими бeзпoсeрeдньo вiдoбражають важливi 
eлeмeнти правoвoї пoлiтики дeржави. При 
цьoму правoвий рeжим – цe нeвiд’ємна якiсть 
влади, її устрoю, функцioнування, сoцiальнoї 
направлeнoстi. 
Другим мeтoдoлoгiчним пiдхoдoм ми за-

значили пoвeдiнкoвий пiдхiд. На нашу думку, 
даний пiдхiд є суттєвим, oскiльки вiн акцeнтує 
увагу на дoслiджeннi взаємoдiї дeржавних i 
правoвих явищ з навкoлишнiм сeрeдoвищeм, 
а самe з суспiльствoм, i рeзультатoм 
дoслiджeння є вплив на пoвeдiнку суспiльства 
при дiї правoвих рeжимiв. 
Правoвий рeжим як самoстiйну катeгoрiю 

правoвoї систeми мoжна рoзгляда ти в дeкiлькoх 
аспeктах. Так, правoвий рeжим мoжна визна-
чити як рiзнoвид сoцiальнoгo рeжиму. Данoї 
думки притримується I.O. Сoкoлoва i зазначає, 
щo правoвий рeжим – цe сoцiальний рeжим 
пeвнoгo oб’єкта, закрiплeний правoвими 
нoрмами й забeзпeчeний сукупнiстю юридич-
них засoбiв, гoлoвна oсoбливiсть якoгo пoлягає 
в тoму, щo вiн ствoрюється, закрiплюється, 
рeгулюється правoм i заснoваний на правi. 
Правoвий рeжим характeризується нe лишe 
спрямoванiстю правoвoгo рeгулювання, 
а й ступeнeм йoгo сприятливoстi абo 
нeсприятливoстi для iнтeрeсiв рiзних суб’єктiв 
права, а тoму й жoрсткoстi юридичнoгo 
рeгулювання, є oсoбливoю атмoсфeрoю, 
спeцифiчнoю фoрмoю, пiдсистeмoю правoвoгo 
рeгулювання [4]. 
З цiєю думкoю такoж пoгoджується 

Мoрoзoва Л.А., яка зазначила, щo 
правoвий рeжим визначається як рeзультат 
рeгулятивнoгo впливу на суспiльнi вiднoсини 
систeми (визначeнoгo пeрeлiку) юридичних 
засoбiв, якi притаманнi кoнкрeтнiй галузi пра-
ва та забeзпeчують нoрмальнe функцioнування 
цьoгo кoмплeксу суспiльних вiднoсин» [10]. 
Такoж нeoбхiднo звeрнутись дo oсoбистoгo 

виснoвку Алeксєєва С.С. (зазначeнo вищe), 
щo фундамeнт правoвих рeжимiв склада-
ють загальнi дoзвoли i загальнi забoрoни, а 
тoчнiшe типи правoвoгo рeгулювання, щo ба-
зуються на них [5, 373–374]. Характeризуючи 
правoвий рeжим, автoр такoж акцeнтує ува-
гу на виражeннi у ньoму ступeня жoрсткoстi 
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правoвoгo рeгулювання, наявнoстi пeвних 
oбмeжeнь абo пiльг, дoпустимoгo рiвня 
активнoстi суб’єктiв, мeж їхньoї правoвoї 
самoстiйнoстi [5, 375].

Думку Алeксєєва С.С. пiдтримують такoж 
такi наукoвцi, як М. I. Матузoв та O. М. Малькo, 
якi прoпoнують визначати правoвий 
рeжим як oсoбливий пoрядoк правoвoгo 
рeгулювання, щo виражається в пeвнoму 
пoєднаннi юридичних засoбiв, щo ствoрюють 
бажаний сoцiальний стан, кoнкрeтний ступiнь 
сприятливoстi абo нeсприятливoстi для 
задoвoлeння iнтeрeсiв суб’єктiв права. Вoни 
вважають, щo правoвий рeжим пoкликаний 
впoрядкoвувати сoцiальнi прoцeси i ста-
ни, i сам є правoвим станoм, алe у тoй жe 
час зазначають, щo вiн є функцioнальнoю 
характeристикoю права [6, 16–17]. 

E. Ф. Шамсумoва вказує, щo у ширoкoму 
рoзумiннi правoвий рeжим визначаєть-
ся як oсoбливий пoрядoк закoнoдавчoгo 
врeгулювання дiяльнoстi абo пoвeдiнки 
в рiзних сфeрах суспiльних вiднoсин абo 
на пeвних oб’єктах, який включає в сeбe 
встанoвлeння мeханiзму забeзпeчeння 
фактичнoї рeалiзацiї систeми дoзвoлiв, 
стимулiв, нoрмативiв, гарантiй, забoрoн, 
oбмeжeнь, зoбoв’язань, а такoж їх 
кoмпeтeнтнe викoнання i застoсування 
захoдiв примусу i притягнeння винних 
дo вiдпoвiдальнoстi. У вузькoму рoзумiннi 
правoвий рeжим прoпoнується тлумачи-
ти як закрiплeнe в нoрмах права oсoбливe 
пoєднання юридичнoгo iнструмeнтарiю, щo 
характeризується наявнiстю пeвних умoв, 
кoнкрeтнiстю (визначeнiстю) суспiльних 
вiднoсин, щo має кoрисну для дeржави i 
суспiльства мeту [7].

O.М. Бoкiй визначає правoвий рeжим 
як oсoбливу фoрму правoвoгo рeгулювання, 
кoтра oхoплює систeму правoвих засoбiв, щo 
викoристoвуються залeжнo вiд устанoвлeних 
юридичних цiлeй i суспiльних фактoрiв [8, 9].
Ми пoгoджуємoся з думкoю Ю.П.   Па-

цурівського, який вважає, щo дoцiльно 
звeрнути увагу на мeтoдoлoгiчний аспeкт 
дoслiджуванoї прoблeматики. Правoвi 
засoби – цe iнструмeнти, за дoпoмoгoю яких 
здiйснюється дeржавний вплив на пeвнi 
суспiльнi вiднoсини. Мeтoд рeгулювання 
є пoєднанням прийoмiв та спoсoбiв 

викoристання вiдпoвiдних засoбiв щoдo 
кoнкрeтних умoв. Oкрeмi правoвi засoби, з 
мeтoдoлoгiчнoї тoчки зoру мoжуть пo-рiзнoму 
викoристoвуватися у прoцeсi правoвoгo 
рeгулювання. Пoєднання засoбiв та мeтoдiв 
визначає ступiнь дeржавнoгo втручання у 
сфeру приватних iнтeрeсiв та характeризує 
рeжим правoвoгo рeгулювання суспiльних 
вiднoсин. Тoбтo правoвe рeгулювання мoжe 
здiйснюватися з викoристанням рiзних 
правoвих рeжимiв [9]. Важливо вказати на 
спорідненість правових конструкцій категорії 
правового режиму та категорії правового ін-
ституту [11].

Oтжe, рoзглядаючи пoняття 
адміністративно-правoвoгo рeжиму за 
пoвeдiнкoвим мeтoдoлoгiчним пiдхoдoм 
i звeртаючи увагу на виснoвки наукoвцiв, 
ми дiйшли такoгo виснoвку: він мoжe 
рoзглядатися як сoцiальний рeжим i визна-
чається як рeзультат рeгулятивнoгo впливу, 
а суспiльнi вiднoсини систeмoю юридичних 
засoбiв, а такoж забeзпeчeння нoрмальнoгo 
функцioнування суспiльних вiднoсин у 
рамках правoвoгo рeжиму. Oсoбливiстю 
адміністративно-правoвoгo рeжиму є тe, щo вiн 
харакeризується ступeнeм йoгo сприятливoстi 
абo нeсприятливoстi для iнтeрeсiв рiзних 
суб’єктiв права, а тoму й жoрсткoстi 
юридичнoгo рeгулювання, є oсoбливoю 
атмoсфeрoю, спeцифiчнoю фoрмoю, 
пiдсистeмoю правoвoгo рeгулювання. 
За даним пiдхoдoм гoлoвнoю мeтoю 

адміністративно-правoвoгo рeжиму є 
застoсування oсoбливoгo пoрядку правoвoгo 
рeгулювання, щo виражається в пeвнoму 
пoєднаннi юридичних засoбiв, якi ма-
ють ствoрити бажаний сoцiальний стан, 
кoнкрeтний ступiнь сприятливoстi абo 
нeсприятливoстi для задoвoлeння iнтeрeсiв 
суб’єктiв права.
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АНОТАЦІЯ 
Розглянуто окремі методологічні підходи 

щодо визначення категорії адміністратив-
но-правового режиму. Через системний та 
біхевіористський підхід адміністративно-
правовий режим визначається як складна 
юридичною конструкція, особливий порядок 
правового регулювання визначеної групи сус-
пільних відносин, з визначенням особливого 
адміністративно-правового статусу суб’єктів 
вказаних суспільних відносин, з використан-
ням специфічного набору методів і спосо-
бів, типів правового регулювання, що запро-
ваджується з визначеною метою. Доведено, 
що адміністративно-правoвий рeжим, як 
катeгoрiя правoвoї систeми, має дужe вeликe 
значeння, oскiльки виступають пeвним 
кoмплeксoм юридичних засoбiв, завдяки яким 
здiйснюється рeалiзацiя мeханiзму правoвoгo 
рeгулювання. I тoму визначeння правoвoгo 
рeжиму i йoгo oзнак важливe як із практичнoї, 
так i з тeoрeтичнoї тoчки зoру.

SUMMARY 
Are considered separate methodological 

approaches defi ning the category of administrative 
and legal regime. Through the system, and the 
behaviorist approach is administrative-legal 
regime is defi ned as a complex legal structure, 
a special procedure for the legal regulation of a 
certain group of public relations, the defi nition of 
special administrative-legal status of the subjects 
of these social relations, using a specifi c set of 
methods and techniques, types of legal regulation 
that is introduced with a purpose. It is proved that 
the administrative pravovy rezhim as kategoriya 
pravovoy sistemy has great-value, poslolku acts 
accordingly kompleksom legal means by which 
carried realizatsiya mehanizma pravovogo 
regulirovaniya. And therefore, the question of the 
defi nition of administrative pravovogo rezhima and 
its components is important both from a practical 
and a teoreticheskoy tochek view.

Using the System campaign involves 
consideration of legal phenomena as an integrated 
set of different bits and pieces (component parts), 
which interact with each other and the natural 
environment. Bihevioristsky campaign focuses 
on research and interpretations of state and legal 
phenomena from the standpoint of the dominant 
values of their behavioral characteristics, namely 
svoih change states depending on external 
infl uences and, on the contrary, changes in the 
environment, respectively the laws of development.
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ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÎÁÈ ÑÀÌÎÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
Ó ÑÔÅÐ² Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÄÐÓÊÎÂÀÍÈÕ 

ÇÀÑÎÁ²Â ÌÀÑÎÂÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯

Данная статья посвящена комплексно-
му анализу правовых и институциональных 
основ саморегулирования печатных средств 
массовой информации. Исследованы особен-
ности правового регулирования саморегуляции 
печатных средств массовой информации на 
национальном и локальном уровнях. Сфор-
мулированы принципы саморегулирования 
печатных средств массовой информации, 
предложена классификация органов их само-
регулирования и пути совершенствования дей-
ствующего законодательства в данной сфере.
Ключові слова: друковані засоби масової інфор-

мації, саморегулювання друкованих засобів масової 
інформації, принципи саморегулювання, органи 
саморегулювання, редакційна рада, редакційна по-
літика.
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Постановка проблеми
В Україні становлення інституту само-

регулювання друкованих засобів масової 
інформації (далі – друковані ЗМІ) має бага-
торічну історію, проте на сьогодні фактично 
відсутні дієві інституційні та організаційні 
механізми, які можуть забезпечувати щодо 
більшості друкованих ЗМІ практичну реа-
лізацію основних завдань саморегулюван-
ня – охорони свободи слова і друку, захисту 
професійної діяльності журналістів, розви-
тку етичних стандартів у журналістиці та 
підвищення професійного рівня журналіс-
та. Слід відмітити також відсутність право-
вого механізму, який би забезпечував про-
цеси саморегулювання друкованих ЗМІ. 
Тому, враховуючи суспільну необхідність у 
пресі як «вартовому демократії» [1] і те, що 

«журналістська відповідальність є переду-
мовою свободи преси» [2], сьогодні важли-
вим завданням є закріплення нормативно-
правових засад щодо створення ефективних 
інструментів саморегулювання друкованих 
ЗМІ.

Аналіз останніх досліджень
Окремі питання правового регулювання 

діяльності ЗМІ досліджували І.В. Арістова, 
К.І. Бєляков, Ю.П. Бурило, О.В. Каплій, 
А.І. Марущак, О.В. Нестеренко, А.Н. Но-
вицький, О.М. Селезньова, Т. Шевченко, 
В.С. Цимбалюк та інші. Однак на сьогодні 
відсутні ґрунтовні науково-правові дослі-
дження інформаційної діяльності саме дру-
кованих ЗМІ, у тому числі відсутні дослі-
дження особливостей правової регламента-
ції саморегулювання друкованих ЗМІ.

Тому метою статті є комплексний аналіз 
чинного законодавства, що регулює право-
ві та інституційні основи саморегулювання 
друкованих ЗМІ, та вироблення пропози-
цій щодо його удосконалення.

Виклад основного матеріалу
Традиційно виокремлюють три типи ре-

гулювання діяльності ЗМІ: державне, гро-
мадське (суспільне) та саморегулювання [3, 
с. 15]. При цьому розвиток саморегулювання 
ЗМІ, у тому числі друкованих, як доповне-
ння до державного регулювання, на сьогод-
ні є одним із пріоритетних завдань держави. 
Крім того, саморегулювання друкованих 
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ЗМІ є превентивним механізмом проти по-
рушень права на свободу слова і поширення 
масової інформації за допомогою друку, спо-
собом запобігання надмірного втручання 
держави в інформаційну діяльність друко-
ваних ЗМІ, а також єдиним надійним спо-
собом завоювати авторитет та довіру серед 
читачів і конкурувати на ринку друкованої 
масової інформації.
Хоча держава залишає саму сферу само-

регулювання друкованих ЗМІ поза своїм без-
посереднім контролем, вона здатна шляхом 
відповідного правового регулювання стиму-
лювати формування дієвих механізмів само-
регулювання у сфері друкованих ЗМІ, ство-
рити сприятливі умови для реалізації саморе-
гулювання відповідними суб’єктами.
Слід зазначити, що сьогодні виокрем-

люють три підходи до формування органів 
саморегулювання ЗМІ, у тому числі друко-
ваних, зокрема: 1) добровільне створення 
органів саморегулювання, тобто продукт 
вільного волевиявлення журналістів; 2) «за-
конодавче саморегулювання», коли сам за-
кон зобов’язує ЗМІ утворювати органи само-
регулювання; 3) «законодавчий каркас» [4, 
с. 7], коли законом передбачаються загальні 
(основні) принципи концепції саморегулю-
вання з метою їх деталізації у кодексах про-
фесійної етики тощо [5]. Враховуючи, що 
добровільне встановлення саморегулюван-
ня у більшості випадків було відповіддю на 
критичні ситуації або результатом довготри-
валого демократичного розвитку, а «законо-
давче саморегулювання» є жорстким втру-
чанням у сферу, де має бути мінімум такого 
втручання, вважаємо, що оптимальною для 
України є модель «законодавчий каркас», 
коли законом закріплюється саме право на 
саморегулювання друкованих ЗМІ та його 
основні принципи (засади) реалізації.
Сьогодні діє комплекс законів України, які 

регулюють діяльність громадських об’єднань, 
професійних та творчих спілок. При цьому 
вони є законодавчою базою інституційних за-
сад саморегулювання друкованих ЗМІ.
Так, Законом України «Про громадські 

об’єднання» [6] визначаються правові та ор-
ганізаційні засади реалізації права на сво-
боду об’єднання суб’єктів саморегулюван-
ня преси для захисту своїх прав, свобод та 

задоволення законних інтересів. До таких 
громадських об’єднань можемо віднести 
Незалежну медійну раду, Комісію з журна-
лістської етики, Центр демократії та верхо-
венства права, Інститут масової інформації, 
Громадську організацію «Інтерньюз-Укра-
їна», Українську асоціацію видавців періо-
дичної преси, Академію Української Преси 
тощо.
Аналіз Закону України «Про громадські 

об’єднання» та положень (статутів, меморан-
думів) зазначених громадських об’єднань до-
зволяє виокремити функції, які здійснюють 
громадські об’єднання як суб’єкти саморегу-
лювання друкованих ЗМІ, зокрема: 1) нор-
мативна (розробка проектів нормативно-пра-
вових актів, розробка та удосконалення етич-
них та професійних стандартів журналістики, 
надання рекомендацій органам державної 
влади (далі – ОДВ) щодо удосконалення пра-
вового регулювання діяльності друкованих 
ЗМІ); 2) контрольно-наглядова (моніторинг 
порушень, надання експертних висновків 
та розгляд спірних ситуацій щодо недотри-
мання законодавства про друковані ЗМІ, 
розгляд конфліктних ситуацій етичного та 
професійного характеру, винесення рішень 
щодо скарг на окремі публікації, журналіс-
тів, друковані ЗМІ тощо); 3) захисна (інфор-
маційно-консультативна підтримка з питань 
правового регулювання діяльності журналіс-
тів та друкованих ЗМІ, доступу до публічної 
інформації, судовий захист прав журналістів, 
громадських активістів, участь у діяльності 
консультативно-дорадчих та інших допоміж-
них органів при ОДВ та органах місцевого 
самоврядування); 4) функція професійної 
підготовки (професійна медійна освіта з ура-
хуванням провідного європейського досвіду, 
підготовка та публікація аналітики з актуаль-
них медійних тем); 5) інформаційно-просвіт-
ницька (сприяння підвищенню медіаграмот-
ності громадян, інформаційно-просвітницькі 
кампанії, створення та участь у громадських 
ініціативах у сфері захисту права на свобо-
ду слова та доступу до публічної інформації, 
підтримка європейської інтеграції України, 
проведення конференцій, семінарів, круглих 
столів та інших заходів); 6) організаційна 
(сприяння розвитку ринку друкованих ЗМІ 
та збільшення його рекламної ємності, утвер-
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дження високих професійних стандартів 
журналістики у роботі редакцій, журналістів).
У Законі України «Про професійні спіл-

ки, їх права та гарантії діяльності» [7] закрі-
плюються особливості правового регулю-
вання, засади створення, права та гарантії 
діяльності професійних спілок журналістів. 
Як випливає з аналізу даного закону та ста-
тутів таких найбільш відомих профспілок 
журналістів, як Незалежна медіа-профспілка 
України та професійна спілка працівників 
ЗМІ «Медіафронт», основними функціями 
профспілок журналістів є наступні: 1) пред-
ставницька (представництво і захист тру-
дових, соціально-економічних прав та інте-
ресів членів профспілок в ОДВ та органах 
місцевого самоврядування, у відносинах з 
редакціями, а також з іншими громадськими 
об’єднаннями; укладення колективних дого-
ворів, генеральної, галузевих, регіональних, 
міжгалузевих угод від імені працівників; 
представництво інтересів членів профспілки 
при реалізації ними конституційного права 
на звернення за захистом своїх прав до су-
дових органів, Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, а також міжнародних судових уста-
нов); 2) навчальна (навчання профспілко-
вих кадрів, підвищення рівня їх знань щодо 
правового, економічного та соціального за-
хисту журналістів, підвищення професійно-
го, наукового та загальнокультурного рівня 
членів профспілки); 3) контролююча (конт-
роль за виконанням колективних договорів 
та угод, розробка Національної прес-карти); 
4) захисна (захист трудових, соціально-еко-
номічних прав та інтересів членів профспіл-
ки); 5) нормативна (розробка Кодексу етики 
українського журналіста, внесення пропози-
цій суб’єктам права законодавчої ініціативи 
і відповідним ОДВ про прийняття або вне-
сення змін до законів та інших нормативно-
правових актів, які стосуються соціально-
трудової сфери).
Щодо творчих спілок журналістів, то їх 

правові, соціальні, економічні та організа-
ційні засади діяльності встановлюються За-
коном України «Про професійних творчих 
працівників та творчі спілки» [8]. Зокрема, 
до основних функцій Національної спілки 
журналістів України можемо віднести на-
ступні: 1) захисна (створення умов для твор-

чої праці, турбота про правовий, соціальний 
та професійний захист членів профспілки 
тощо); 2) функція співробітництва (співро-
бітництво між журналістами різних країн, 
національними і міжнародними організа-
ціями працівників інформаційної сфери); 
3) навчальна (підвищення професійного, на-
укового та загальнокультурного рівня чле-
нів спілки).
Таким чином, є законодавчо встанов-

лені інституційні засади саморегулювання 
друкованих ЗМІ, але лише на національно-
му рівні. Водночас, враховуючи, що окремі 
друковані ЗМІ є первинною організаційною 
ланкою саморегулювання у сфері друкова-
них ЗМІ, організаційно-правове забезпе-
чення саме їх саморегулівної діяльності, на 
нашу думку, має пріоритетне значення.
З цією метою пропонуємо запозичити 

ч. 5 ст. 57 Закону України «Про телебачення 
та радіомовлення» щодо електронних ЗМІ і 
закріпити за редакцією обов’язок утворюва-
ти такий орган саморегулювання як редак-
ційна рада з повноваженнями контролю за 
дотриманням прав журналістів, вимог щодо 
заборони цензури та втручання у творчу ді-
яльність і нагляду за дотриманням журналіс-
тами редакційного статуту.
Таким чином, можемо класифікувати ор-

гани саморегулювання друкованих ЗМІ за 
територіальним масштабом діяльності. Зо-
крема, на міжнаціональному рівні – це між-
народні суб’єкти саморегулювання друкова-
них ЗМІ: міжнародні організації, недержавні 
інституції та міжнародні органи саморегулю-
вання друкованих ЗМІ, які встановлюють 
міжнародні професійні та етичні стандарти 
журналістики і контролюють їх дотримання, 
підтримують діяльність журналістів, публі-
кують звіти та доповіді про свою діяльність, 
проводять міжнародні кампанії щодо захис-
ту свободи друку, здійснюють професійну 
підготовку журналістів тощо. Наприклад, 
це Артикль 19 (ARTICLE 19), Організація 
прес-омбудсменів (The Organization of News 
Ombudsmen), Міжнародна федерація журна-
лістів (International Federation of Journalists), 
Міжнародна громадська організація «Євро-
пейська Медіа Платформа», Європейська 
федерація журналістів (European Federation 
of Journalists), Міжнародний інститут преси 
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(International Press Institute), Репортери без 
меж (Reporters Without Borders) тощо.
На національному рівні – це національні 

суб’єкти саморегулювання друкованих ЗМІ: 
громадські об’єднання, створені для захис-
ту права на свободу слова, інтересів у зазна-
ченій сфері, поширення масової інформації 
за допомогою друку, а також журналістські 
професійні спілки та творчі спілки.
На локальному рівні – це редакційні ради 

окремих друкованих ЗМІ.
До основних завдань правового регулю-

вання щодо саморегуляції друкованих ЗМІ 
на локальному рівні можемо віднести на-
ступні. По-перше, на нашу думку, необхідно 
закріпити на законодавчому рівні обов’язок 
засновників (співзасновників) затверджува-
ти статут редакції, щоб він міг стати гаранті-
єю дотримання засновником (співзасновни-
ками) прав та інтересів редактора (головно-
го редактора), журналістського і трудового 
колективів та їх виборних і наглядових ор-
ганів.
По-друге, для належного саморегулю-

вання друкованих ЗМІ вважаємо доціль-
ним закріпити обов’язок засновників (спів-
засновників) визначати у статуті редакції 
редакційну політику. Щодо стрижневих 
засад редакційної політики, то беручи за 
основу дослідження Групи високого рів-
ня з питань свободи медіа та плюралізму 
(High-Level Group on Media Freedom and 
Pluralism), можемо віднести до них наступ-
ні: 1) чітке визначення етичних принципів, 
якими редакція керується у своїй діяльнос-
ті; 2) однозначне підтвердження принци-
пу редакційної незалежності; 3) прозорість 
власності та інтересів власників; 4) засади 
врегулювання конфлікту інтересів власни-
ків; 5) доступність для громадського конт-
ролю роботи журналістів та її умов, включа-
ючи пропорційність штатних працівників 
та фрілансерів; 6) зобов’язання виплачувати 
справедливу заробітну плату; 7) закріплен-
ня всіх можливих змін у правах журналістів 
редакції у разі зміни власників; 8) чітке ви-
значення політики, якщо така є, щодо на-
вчання та підвищення кваліфікації журна-
лістів [9, с. 36].
По-третє, погоджуємося, що право дру-

кованих ЗМІ обирати редакційну політику 

незалежно від політичних вказівок та еко-
номічних інтересів власників має бути під-
кріплене принципом невтручання влади та 
економічних сил у процеси саморегуляції 
ЗМІ [10, с. 12], який також доцільно закрі-
пити на законодавчому рівні.
По-четверте, для нагляду, контролю та 

накладення санкцій за порушення засад ре-
дакційної політики та/або професійних та 
етичних стандартів при друкованих ЗМІ має 
функціонувати певний виборний орган. Зо-
крема, пропонуємо утворювати редакційні 
ради – постійно діючі органи саморегулюван-
ня друкованих ЗМІ, які діють відповідно до 
редакційного статуту і мають наступні повно-
важення: 1) розробляти та удосконалювати 
етичні, професійні стандарти та інші правила 
інформаційної діяльності творчого колективу 
редакції; 2) розглядати скарги на публікації 
видання; 3) здійснювати нагляд та контроль 
за дотриманням положень редакційного ста-
туту, редакційної політики, вимог щодо за-
борони цензури, творчої незалежності жур-
налістів; 4) захищати соціальні та професійні 
права журналістів; 5) представляти інтереси 
журналістів у державних та недержавних ор-
ганах (організаціях); 6) сприяти підвищенню 
професійного рівня журналістів; 7) утворю-
вати спеціальні фонди для виконання своїх 
завдань; 8) брати участь у формуванні та ді-
яльності недержавного національного органу 
саморегулювання друкованих ЗМІ.
Крім того, редакційна рада повинна мати 

можливість проводити внутрішнє розсліду-
вання, виносити на розгляд редактора (го-
ловного редактора) питання про притягнен-
ня до дисциплінарної відповідальності, звіти 
про встановлені обставини, за які законо-
давством передбачена адміністративна, ци-
вільно-правова або кримінальна відповідаль-
ність, пропозиції щодо заходів заохочення 
та мотивації; вносити на розгляд засновника 
(співзасновників) питання про порушення 
редактором (головним редактором) своїх 
обов’язків, редакційного статуту та редакцій-
ної політики; вирішувати питання про надан-
ня або ненадання рекомендаційних листів 
журналістам тощо.
Слід зазначити, що у ст. 24 Закону Укра-

їни «Про друковані засоби масової інформа-
ції (пресу) в Україні» закріплюється можли-
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вість утворення за необхідності редакційної 
колегії, яка, відповідно до аналізу зазначеної 
статті, є необов’язковим дорадчим органом 
для колегіального вирішення поточних пи-
тань діяльності редакції. Для того, щоб не 
ускладнювати правозастосування, пропону-
ємо утворювати лише постійно діючі редак-
ційні ради, які також за необхідності вирішу-
ють поточні питання діяльності редакції.
Також підтримуємо закріплений у Ре-

золюції Ради Європи № 2 «Свободи журна-
лістів і права людини» принцип сприяння 
державою діалогу між журналістами, редак-
торами, видавцями, директорами та власни-
ками друкованих ЗМІ і ОДВ, відповідаль-
ними за політику в галузі ЗМІ на урядовому 
й міжурядовому рівнях; а також принцип 
сприяння державою створенню або підтри-
манню умов, які захищають журналістів (на-
ціональних і закордонних), які виконують 
завдання або перебувають у небезпечних 
ситуаціях, у т. ч. шляхом двосторонніх чи 
багатосторонніх угод [11, с. 31].
Отже, можемо виокремити загальні прин-

ципи концепції саморегулювання друкова-
них ЗМІ, які, на нашу думку, мають знайти 
своє відображення у чинному законодавстві, 
зокрема: 1) дотримання верховенства права 
та законності у процесах саморегулювання; 
2) поєднання методів державного регулю-
вання та саморегулювання; 3) державної під-
тримки саморегулювання друкованих ЗМІ та 
захисту прав і свобод журналістів; 4) невтру-
чання у процеси саморегулювання друкова-
них ЗМІ з боку ОДВ, їхніх посадових осіб, 
засновників (співзасновників), редактора 
(головного редактора); 5) забезпечення про-
зорих та демократичних умов формування 
і діяльності органів саморегулювання дру-
кованих ЗМІ на всіх рівнях (міжнародному, 
національному, локальному); 6) сприяння 
державою високій якості систем фахової під-
готовки журналістів із метою формування 
високих особистих етичних принципів та 
стандартів, підвищенню їх професійного рів-
ня; 7) співпраці та взаємодії у сфері саморегу-
лювання друкованих ЗМІ між журналістами, 
редакторами (головними редакторами), ре-
дакціями, засновниками (співзасновниками) 
та ОДВ, які реалізують державне управління 
у зазначеній сфері; 8) різноманітності орга-

нізаційно-правових форм, методів і способів 
саморегулювання; 9) функціонування систе-
ми саморегулювання на основі міжнародних 
стандартів висвітлення інформації та профе-
сійних стандартів журналістики; 10) запози-
чення європейського досвіду щодо саморегу-
лювання друкованих ЗМІ.

Висновки
Саморегулювання друкованих ЗМІ в 

Україні – це самостійна, комплексна, ініці-
ативна діяльність друкованих ЗМІ, їх за-
сновників (співзасновників), журналістів як 
суб’єктів професійної діяльності та інших за-
інтересованих осіб, змістом якої є розробка 
та впровадження етичних та професійних 
стандартів журналістики і висвітлення ін-
формації, правил інформаційної діяльності, 
нагляд, контроль за їх виконанням, при-
йняття рішень щодо порушень таких норм, 
стандартів і правил та накладення відповід-
них санкцій. 

Список використаних джерел
1. Goodwin v. United Kingdom (Гудвін 

проти Сполученого Королівства), рішення 
від 27 березня 1996 р., CEDH 1996-ІІ.

2. Fengler, Susanne; Eberwein, Tobias; Bi-
chler, Klaus; Karmasin, Matthias; Alsius, Salvador 
et al. [..] (2015) How effective is media self-regula-
tion? Results from a comparative survey of Euro-
pean journalists. European Journal of Communi-
cation, Vol. 30 (3), 249-266.

3. Каплій О.В. Конституційно-правові 
засади організації та діяльності засобів ма-
сової інформації в Україні. : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Каплій; 
Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». – 
Одеса, 2014. – 23 с.

4. “Proceedings of the information seminar 
on self-regulation by the media (Strasbourg, 7-8 
October 1998)”. — Strasbourg: Directorate of 
Human Rights.

5. Ткач А. Органы саморегулирова-
ния СМИ: зарубежный опыт [Електрон-
ний ресурс] // Законодательство и практи-
ка масс-медиа. - 2000. - № 12. – Режим до-
ступу: http://www.law.edu.ru/doc/document.
asp?docID=1114948

6. Про громадські об’єднання : Закон 
України від 22 березня 2012 р. № 4572-VI // 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

76Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2016

Офіційний вісник України. – 2012. - № 30. – 
ст. 26.

7. Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності : Закон України від 15 ве-
ресня 1999 р. № 1045-XIV //Офіційний вісник 
України. – 1999. - № 38. – Ст. 2.

8. Про професійних творчих працівників 
та творчі спілки : Закон України від 7 жовтня 
1997 р. № 554/97-ВР // Офіційний вісник Украї-
ни. – 1997. - № 45. – Ст. 427.

9. European Commission. 2013. A free and 
pluralistic media to sustain European democra-
cy, report of a high level group of experts report 
on media freedom and pluralism [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/

information_society/media_taskforce/pluralism/
hlg/index_en.htm

10. BROGI, Elda; PARCU, Pier Luigi. The 
evolving regulation of the media in Europe as 
an instrument for freedom and pluralism [Елек-
тронний ресурс] / European University In-
stitute, Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, Centre for Media Pluralism and Media 
Freedom. - 2014. – 18 p. – Режим доступу: http://
cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29923/
RSCAS_2014_09.pdf?sequence=1

11. Свободи журналістів і права люди-
ни : Резолюція Ради Європи № 2 Четвертої 
Європейської конференції міністрів з питань 
політики в галузі ЗМІ. – Прага, 7-8 грудня 
1994 р. // Стандарти Ради Європи у сфері 
медіа. - Законодавчий бюлетень. - IREX U 
Media. – Київ, 2005. – 87 с.

АНОТАЦІЯ 
Дана стаття присвячена комплексному 

аналізу правових та інституційних засад са-
морегулювання друкованих засобів масової ін-
формації. Досліджено особливості правового 
регулювання саморегуляції друкованих засобів 
масової інформації на національному та ло-
кальному рівнях. Сформульовано принципи 
саморегулювання друкованих засобів масової 
інформації, запропоновано класифікацію орга-
нів їх саморегулювання та шляхи удосконален-
ня чинного законодавства у даній сфері.

SUMMARY 
This article is devoted to the comprehensive 

review of the legal and institutional bases for print 
media self-regulation. It explores the peculiarities of 
the legal regulation of print media self-regulation 
at national and local levels. It formulates the 
principles of print media self-regulation, proposes 
the classifi cation of print media self-regulation and 
ways of improving the existing legislation in this 
area. 
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ ÑÓÄ²Â 
ßÊ ÑÓÁ’ªÊÒ²Â ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Рассмотрены существующие в правоведе-
нии взгляды на содержание и сущность по-
нятия «задачи государственных органов». 
Акцентировано внимание на связь и отличия 
понятия «задача» и «цель». Отмечено, что 
определение задач хозяйственных судов и хо-
зяйственного судопроизводства отсутствует 
в положениях действующего национального 
законодательства. Охарактеризованы проек-
ты Хозяйственного процессуального кодекса 
Украины в части определения сущности задач 
хозяйственного судопроизводства. Предостав-
лено авторское видение сущности понятия 
«задача хозяйственных судов как субъектов ад-
министративного права» и приведен перечень 
таких задач.

Ключові слова: суб’єкти адміністративного 
права; господарські суди; господарське процесуаль-
не законодавство; завдання господарського судочин-
ства.

 ØÀÒÅÐÍ²ÊÎÂ Ìèêîëà ²âàíîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 342.9 (477)

Постановка проблеми
Важливою складовою адміністратив-

но-правового статусу господарських судів 
виступає їх компетенція. Будучи склад-
ною категорією, компетенція будь-якого 
державного органу, у тому числі й госпо-
дарських судів, включає в свій склад де-
кілька структурних елементів, як-от: пред-
мет відання, що, у свою чергу, створений 
із завдань і функцій господарських судів; 
та повноважень господарських судів, що 
складаються з їх прав та обов’язків. При 
цьому складовою адміністративно-право-
вого статусу господарських судів, що ви-

значає й обумовлює всі інші, виступають їх 
завдання, оскільки відповідно до них фор-
муються функції та повноваження даних 
органів державної влади. А тому актуаль-
ним є визначення сутності й особливостей 
завдань господарських судів як суб’єктів 
адміністративного права. 

Стан дослідження проблеми
Зазначимо, що завдання суб’єктів адмі-

ністративного права в цілому та їх окремих 
представників були предметом наукових 
пошуків у дослідженнях таких учених-пра-
вознавців, як: В. Б. Авер’янов, С. С. Алек-
сєєв, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, 
Ю. П. Битяк, І. Л. Бородін, А. І. Берлач, 
В. М. Бевзенко, В. М. Гаращук, І. П. Голо-
сніченко, В. М. Горшеньов, Є. В. Додін, 
Р. А. Калюжний, В.К. Колпаков, А. Т. Ком-
зюк, Р. С. Мельник, О. М. Музичук 
В. І. Олефір, В. Ф. Опришко, О. П. Ряб-
ченко, А. О. Селіванов та інші. Разом із тим 
науковий аналіз завдань органів судової 
влади як суб’єктів адміністративного пра-
ва взагалі й господарських судів, зокрема, 
проведений не був. Окрім цього необхід-
ність додаткового аналізу завдань госпо-
дарських судів, у тому числі як суб’єктів 
адміністративного права, обумовлено 
оновленням національного законодавства, 
що визначає правові засади діяльності да-
них органів. Тому метою представленої 
наукової статті є визначення сутності за-
вдань господарських судів як суб’єктів ад-
міністративного права.
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Викладення основного матеріалу
Семантичний аналіз поняття “завдан-

ня” свідчить, що його, зокрема, розкри-
вають за допомогою такої категорії, як 
“мета”. Так, як зауважують у тлумачних 
словниках української мови, слово “завдан-
ня” може бути використано в наступних 
значеннях: наперед визначений, заплано-
ваний для виконання обсяг роботи, справа 
тощо; настанова, розпорядження виконати 
певне доручення; мета, до якої прагнуть; 
те, що хочуть здійснити [2, с. 378]. Зазна-
чимо, що в юриспруденції також зустрі-
чаються підходи стосовно ототожнення 
понять “завдання” та “мета”. Зокрема, В. 
О. Климков завдання визначає як мету, 
досягнення якої є бажаним до відповідно-
го моменту в межах періоду, на який роз-
раховано управлінське рішення [13, с. 99]. 
Авторський колектив підручника “Адмі-
ністративне право України. Академічний 
курс” зазначає, що завдання – це активі-
зована, конкретизована та сформульована 
перед кимось або чимось мета [1, с. 57]. Із 
приводу наведених вище позицій заува-
жимо, що на нашу думку, ототожнення ка-
тегорій “завдання” та “мета” не є правиль-
ним. Вважаємо, що спочатку повинна бути 
визначена мета діяльності уповноважених 
суб’єктів у відповідній сфері суспільного 
життя й уже відповідно до неї поставлені 
завдання. Проаналізуємо позиції вчених-
правознавців із цього приводу. 
Так, Д. В. Приймаченко цілком слуш-

но підмічає той факт, що призначення 
завдання державної політики полягає в 
тому, щоб знайти, визначити та відповід-
ним чином сформулювати мету, яка була 
б здатна об’єднати суспільство, знайти за-
соби й розробити механізм її досягнення 
[18, с. 44]. Із приводу зазначеного заува-
жимо, шо все ж такі, на нашу думку, ви-
значення мети діяльності є її відправною 
точкою, відповідно до якої вже формують-
ся конкретні завдання, направлені на її до-
сягнення, а не навпаки, як це зазначив на-
ведений вище вчений. При цьому, продо-
вжуючи свою думку, Д. В. Приймаченко 
вже зазначає, що зміст державної політи-
ки, характеристика політичної діяльності 

держави визначаються її метою. Власне 
для досягнення певної мети й реалізується 
державна політика. Дуже важливо встано-
вити, в чому полягає та мета, якої прагне 
суспільство, чи відповідає вона закономір-
ностям суспільного розвитку. Мета – це 
кінцевий стан або результат, що держав-
ні органи прагнуть досягти й саме вони 
характеризують наміри та спрямованість 
політики [18, с. 45]. А тому можна конста-
тувати, що в судженнях зазначеного вище 
науковця прослідковується непослідов-
ність. Разом із тим у кінцевому результа-
ті він дійшов висновку стосовно того, що 
встановлення мети передує визначенню 
завдань діяльності. 
У контексті вищенаведеного слід по-

годитися з позицією О. М. Литвинова, на 
думку якого, мета формує конкретні за-
вдання соціального суб’єкта в реалізації 
його інтересів. Зміст поняття „завдання”, 
що є правильно теоретично розтлумаче-
ним і практично сприйнятим, включає 
можливість з’ясування причин недосяг-
нення мети [17, с. 34-35]. Окрім цього, 
слід підтримати позицію М. М. Клюєва 
стосовно того, що мета представляє собою 
бажаний і необхідний результат, якого 
треба досягти або який необхідно зберег-
ти, а завдання – це засіб досягнення або 
те, що необхідно зробити для досягнення 
результату. У межах однієї мети може бути 
сформульовано декілька завдань [14, с. 78-
79]. Отже, мета є основою для формування 
конкретних завдань будь-якої діяльності.
Слід зазначити, що мета та завдання  є 

взаємопов’язаними категоріями, тобто не 
можуть існувати одна без одної. М. І. Кага-
дій звертає увагу на те, що завдання юри-
дичної практики виступають проміжною 
ланкою в її змісті та походять від мети, 
оскільки ці дві категорії взаємообумовлю-
ють одна одну. Так би мовити, завдання 
– це один із елементів, при виконанні яко-
го суб’єкти юридичної практики набли-
жаються до виконання мети [12, с. 138]. 
Іншими словами, мета та завдання, як ка-
тегорії, що обумовлюють одна одну, пови-
нні бути реальними й піддаватися виміру 
в конкретних показниках. Зазначимо, що 
метою, а отже, й основним призначенням 
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діяльності господарських судів є здійснен-
ня господарського судочинства. А тому на 
основі аналізу вищенаведеного здається 
можливим завдання господарських судів 
як суб’єктів адміністративного права ви-
значити як закріплені на нормативно-
правовому рівні напрямки їх діяльності, 
пов’язані із забезпеченням та організацією 
їх роботи, направлені на досягнення кон-
кретної мети – здійснення господарського 
судочинства. 
У контексті досліджуваного питання 

слід підкреслити те, що завдання госпо-
дарських судів як суб’єктів адміністратив-
ного права будуть пов’язані із досягнен-
ням кінцевої мети, тобто здійсненням гос-
подарського судочинства. При цьому слід 
звернути увагу на те, що в ГПК України 
відсутні положення, що стосуються саме 
завдань господарського судочинства. На 
нашу думку, така ситуація є недопусти-
мою. Слід підкреслити, що в інших проце-
суальних актах, на основі яких визначено 
правові засади здійснення відповідного 
судочинства (цивільного, кримінального, 
адміністративного) окремою нормою роз-
кривають його завдання. Так, окремими 
нормами в положеннях ЦПК України, 
КПК України та КАС України визначено 
завдання відповідно до цивільного, кримі-
нального й адміністративного судочинства 
[15; 19; 16]. Такі положення відсутні лише 
в ГПК України. На нашу думку, така си-
туація має місце в зв’язку із тим, що ГПК 
України є найстарішим серед усіх із зазна-
чених вище кодексів, з різницею між ними 
від 11 до 21 років! При прийнятті наступ-
них актів, що визначали правила відповід-
ного виду судочинства, законодавець без 
сумніву враховував існуючі недоліки пра-
вового регулювання, внаслідок чого таке 
законодавство ставало більш досконалим 
за попереднє. Відсутність згадки про за-
вдання господарського судочинства в по-
ложеннях основного нормативно-право-
вого акта, що визначає правила його здій-
снення, на нашу думку, є неприпустимим. 
А тому вважаємо, що в положеннях ГПК 
України повинні бути чітко визначені за-
вдання господарського судочинства. 

Також вищенаведена ситуація може 
бути виправлена шляхом прийняття ново-
го процесуального кодифікованого норма-
тивно-правового акта, положення якого 
встановлювали б правові засади здійснен-
ня господарського судочинства. Зазначи-
мо, що наша держава знає спроби впро-
вадження такої роботи. У даному випадку 
мова йде про те, що в 2003 році за подан-
ням групи народних депутатів України з 
урахуванням практики застосування суда-
ми чинного ГПК України, приписів на той 
час проектів ЦПК України й Адміністра-
тивного процесуального кодексу України, 
прийнятих Верховною Радою України в 
першому читанні, а також вивченням від-
повідного досвіду держав-учасниць СНД, 
на розгляд Верховній Раді України було 
подано проект нового ГПК України від 
15 вересня 2003 року № 4157. Відповід-
но до ст. 3 вищенаведеного законопроек-
ту завданням господарського судочинства 
повинен було стати всебічний, повний та 
об’єктивний розгляд справ, що виникають 
у господарських правовідносинах, з метою 
захисту прав та охоронюваних законом 
інтересів учасників цих правовідносин, 
забезпечення правового господарського 
порядку відповідно до Конституції Украї-
ни та Господарського кодексу України [8]. 
У подальшому спільною робочою групою 
Міністерства юстиції України, Верховно-
го Суду України та Вищого господарсько-
го суду України у зв’язку з необхідністю 
встановлення належного правового регу-
лювання процедури здійснення господар-
ського судочинства було підготовлено та 
внесено на розгляд Верховної Ради Укра-
їни проект Господарського процесуально-
го кодексу України від 26 вересня лютого 
2003 року № 4157-1. Завдання господар-
ського судочинства були сформульовані 
іншим, але не принципово відмінним чи-
ном. Зокрема, у ст. 2 вищенаведеного за-
конопроекту було зазначено, що завдан-
ням господарського судочинства є захист 
порушених або оспорюваних прав осіб, 
які здійснюють господарську діяльність, а 
також прав і законних інтересів держави, 
органів державної влади й органів місце-
вого самоврядування, інших осіб, шляхом 
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справедливого судового розгляду госпо-
дарських справ в установлений законом 
строк незалежним і неупередженим судом 
[11]. Як слідує з висновків Головного на-
уково-експертного управління на вищена-
ведені законопроекти, вони містили ряд 
недоліків, а також є дуже схожими за сво-
їм змістом, а тому їх було рекомендовано 
доопрацювати й об’єднати в єдиний за-
конопроект [3; 4]. У зв’язку із чим на роз-
гляд Верховній Раді України було подано 
новий проект ГПК України від 12 лютого 
2004 року № 4157-2, в положення якого 
завдання господарського судочинства ви-
значили так само, як і в законопроекті № 
4157-1 [9]. У висновку Головного науково-
експертного управління від 5 травня 2004 
року було зазначено, що поданий законо-
проект може бути взятий за основу з на-
ступним урахуванням висловлених заува-
жень і пропозицій. При цьому у зв’язку з 
тим, що проекти господарських процесу-
альних кодексів № 4157, 4157-1 та № 4157-
2 містили багато конструктивних і спіль-
них положень, доцільно в порядку під-
готовки їх до другого читання об’єднати 
в один законопроект [5]. Разом із тим за-
значені законодавчі ініціативи не зазнали 
своєї реалізації й жоден із вищенаведених 
законопроектів прийнято не було. 
Наступним кроком на шляху оновлен-

ня процесуального законодавства, що ви-
значало б правила здійснення господар-
ського судочинства, в тому числі його за-
вдання, стало подання на розгляд Верхо-
вної Ради України проекту ГПК України 
від 6 березня 2008 року № 2178. Як було 
встановлено у ст. 2 вищенаведеного за-
конопроекту, завданням господарського 
судочинства є захист порушених, неви-
знаних або оспорюваних прав, свобод та 
інтересів учасників господарських від-
носин, у тому числі від порушень з боку 
органів і посадових осіб, які здійснюють 
державний контроль і нагляд за госпо-
дарською (підприємницькою) діяльністю, 
шляхом справедливого, неупередженого 
та своєчасного розгляду справ, віднесених 
до компетенції господарських судів [10]. 
Головне науково-експертне управління 
висловило ряд зауважень до зазначеного 

законопроекту, але у своєму висновку 
від 26 травня 2008 року зазначило, що за 
результатами розгляду в першому читанні 
проект ГПК України може бути взятий 
за основу з подальшим урахуванням 
висловлених зауважень і пропозицій [6]. 
Разом із тим слід зазначити, що зауваження 
до законопроекту опрацьовувалися 
протягом значного часу, вналідок чого він 
став неактуальним. Зокрема, як зазначено 
у висновку комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань правосуддя від 26 травня 2008 
року, чинна редакція процесуального за-
кону за останній час зазнала суттєвих змін. 
За період з 2008 року до цього часу при-
йнято 16 законів України, у тому числі й 
Закон України “Про судоустрій і статус 
суддів”, якими внесені зміни, доповнення 
до Кодексу, що стосуються його структури, 
підвідомчості спорів господарським судам, 
порядку та підстав перегляду справ в апе-
ляційній і касаційній інстанціях, перегля-
ду рішень за нововиявленими обставина-
ми, перегляду рішень Верховним Судом 
України, порядку провадження справ за 
участю іноземних суб’єктів господарюван-
ня та інші. У зв’язку із чим така редакція 
проекту ГПК України була визнана неак-
туальною й не була прийнята [7]. Таким 
чином, на сьогодні не прийнято оновле-
ного ГПК України, що обумовлено рядом 
недоліків і зауважень, що були присутні в 
запропонованих Верховній Раді України 
законопроектах, а також їх невирішен-
ням протягом значного часу. Разом із тим 
слід зазначити, що наведені недоліки та 
зауваження не стосувалися визначення в 
текстах законопроектів завдань господар-
ського судочинства. А тому такі завдання 
можуть бути внесені до тексту чинного 
ГПК України. 

Висновки
Таким чином, завдання господарських 

судів як суб’єктів адміністративного пра-
ва тісно пов’язані із завданнями госпо-
дарського судочинства взагалі, як тих, що 
направл ені на досягнення кінцевої мети 
– здійснення такого судочинства. Відпо-
відно вони пов’язані із забезпеченням та 
організацією господарського судочинства . 
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Умовно завдання господарських судів як 
суб’єктів адміністративного права можна 
поділити на ті, що: стосуються їх взаємодії 
та координа ції з іншими суб’єктами право-
охоронної системи; пов’язані із кадровим 
забезпеченням своєї діяльності; пов’язані 
із здійсненням контрольної діяльності все-
редині даних органів; ті, що стосуються 
матері ально-фінансового й інформаційно-
го забезпечення їх діяльності тощо. Саме 
виконання вищенаведених завдань буде 
характеризувати господарські суди як 
суб’єктів адміністративного права, оскіль-
ки діяльні сть даних органів у такому ви-
падку буде направлена на здійснення ор-
ганізації та забезпечення господарського 
судочинства. Іншими словами, в такому 
разі господарські суди будуть здійснювати 
управлінсь ку діяльність. 
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АНОТАЦІЯ 
Розглянуто існуючі в правознавстві погля-

ди на зміст та сутність поняття “завдання 
державних органів”. Акцентовано увагу на 
зв’язок і відмінності поняття “завдання” та 
“мета”. Наголошено на тому, що визначення 
завдань господарських судів і господарського 
судочинства відсутнє в положеннях чинного 
національного законодавства. Охарактери-
зовано проекти Господарських процесуальних 
кодексів України в частині визначення сут-
ності завдань господарського судочинства. 
Надано авторське бачення сутності поняття 
“завдання господарських судів як суб’єктів ад-
міністративного права” та наведено перелік 
таких завдань. 

SUMMARY 
The existing jurisprudence in views on the 

content and essence of the concept “the task of 
public authorities.” The attention is focused on the 
relationship and differences of “challenge” and the 
concept of “purpose”. It was noted that the defi nition 
of the tasks of economic courts and economic justice 
is not in the provisions of the applicable national 
law. We characterize the projects of the Economic 
Procedural Code of Ukraine regarding the 
defi nition of the essence of economic justice goals. 
Courtesy of the author’s vision of the essence of the 
concept “the task of economic courts as subjects of 
administrative law” and provides a list of tasks.
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ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß 
ÏÐÈÂÀÒÍÎ¯ ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

ÒÀ ÉÎÃÎ ÀÄÀÏÒÀÖ²ß Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье проанализированы условия дея-
тельности частных детективов в разных стра-
нах. Особое внимание автор уделяет особен-
ностям частной детективной деятельности 
в Великобритании, Германии, Соединенных 
Штатах Америки, где частные детективы 
имеют большие возможности и фактически 
дополняют собой правоохранительные органы. 
Примеры регулирования частной детективной 
деятельности в Республике Беларусь и Россий-
ской Федерации интересны, учитывая общее с 
Украиной историческое прошлое.
Основываясь на анализе зарубежного опы-

та, автор определяет условия, необходимые 
для полноценного развития отечественной 
частной детективной деятельности.

Ключові слова: приватна детективна діяль-
ність, правоохоронні органи, збір інформації, забез-
печення безпеки.

 ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ Â. ². - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, Çàñëóæåíèé þðèñò 
Óêðà¿íè, Äèðåêòîð ²íñòèòóòó ïðàâà ³ì. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî ÌÀÓÏ

Актуальність теми дослідження
Неустанне зростання попиту на охорон-

ні та детективні послуги породжує необхід-
ність розвитку вітчизняної приватної охо-
ронної та детективної діяльності. І якщо 
вітчизняна приватна охоронна діяльність 
розвивається вже давно і успішно, то роз-
виток приватної детективної діяльності в 
Україні ще тільки починається. В таких умо-
вах особливої ваги набуває потреба запро-
вадження іноземного досвіду, з безумовною 
його адаптацією до українських правових, 
економічних, суспільних реалій та з ураху-
ванням перспектив подальшого розвитку 
даної галузі.

Ступінь розробленості проблеми
Проблема регулювання детективної ді-

яльності в Україні та інших країнах була 
тією чи іншою мірою предметом досліджен-
ня ряду вітчизняних вчених, серед яких: 
Г. Ю. Барчан, О. Г. Барчан, В. О. Заросило, 
В. В. Крутов, Е. І. Низенко, В. М. Панфілов, 
П. Я. Пригунов, А. А. Чернявський та ін. 
Однак, на сьогодні в Україні ця проблема 
далека від стадії вирішення і потребує по-
дальших ґрунтовних наукових досліджень.

Мета статті
Проаналізувати зарубіжний досвід здій-

снення приватної детективної діяльності та 
розглянути перспективи його адаптації до 
українських реалій.

Виклад основного матеріалу
Діяльність приватного детектива нероз-

ривно пов’язана зі збором, обробкою вели-
кої кількості різноманітної інформації, що 
стосується об’єкта його спостереження. Ме-
тою діяльності приватного детектива пере-
важно є сприяння безпеці функціонування 
підприємства замовника, допомога керівни-
цтву та уповноваженим працівникам у зборі 
інформації про особу (організацію), перевір-
ка даних, наданих можливими партнерами, 
встановлення та підтвердження факту пра-
вопорушення. Безумовно, дана діяльність 
має відбуватися виключно в рамках чинних 
законів, не допускаючи порушення прав і 
свобод людини.
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Право людини на свободу та особисту 
недоторканість гарантується ст. 29 Кон-
ституції України. Статтею 31 гарантується 
таємниця листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції, винятки 
можуть бути встановлені лише судом у випад-
ках, передбачених законом. Також, у ст. 32 
зазначається, що ніхто не може зазнавати 
втручання в його особисте і сімейне життя, 
крім випадків, передбачених Конституцією 
України [1]. Право на недоторканість регу-
люється і нормами Кримінального, Цивіль-
ного та Сімейного кодексів України. Таким 
чином, розвиток приватної детективної ді-
яльності вимагає знаходження оптимально-
го балансу між можливостями для законно-
го збору, накопичення, перевірки достовір-
ності та обробки інформації про людину (ор-
ганізацію) та конституційними (та іншими, 
охоронюваними законом) правами людини. 
Особливої гостроти проблема співвід-

ношення державних та громадських інте-
ресів у сфері провадження негласного 
контролю за інформаційними ресурсами на-
була у США та Європейському Союзі.
Зокрема, у Великобританії та Сполу-

чених Штатах діють законодавчі обмежен-
ня для використання відеоспостереження 
на виробництві. Натомість, в Австрії, Ні-
меччині, Норвегії та Швеції роботодавець 
зобов’язаний дійти згоди в цих питаннях з 
працівниками.
Зважаючи на вищезазначені чинники, а 

також враховуючи той факт, що у більшості 
європейських держав детективні агентства 
діють уже дуже давно, не дивно, що їх ді-
яльність є добре врегульованою і дуже конт-
рольованою. Так, у Великобританії ніхто не 
може просто відкрити бізнес і стати приват-
ним детективом, адже для цього необхідно 
здавати іспити на профпридатність та отри-
мувати ліцензію. Належність чи членство у 
відповідній асоціації, такій, наприклад, як 
Асоціація Британських детективів, гаран-
тує, що людина володіє достатнім досвідом 
у цій сфері. Стати членом Асоціації Британ-
ських детективів можна при наданні реко-
мендацій з держустанов (поліції, криміналь-
ного чи міжнародного розшуку) і наявності 
юридичної освіти. Крім цього, враховується 
кількість розкритих справ, здатність канди-

дата логічно мислити, витримувати стресові 
ситуації. Така перевірка мало чим відрізня-
ється від перевірки під час працевлашту-
вання у державні правоохоронні органи [2]. 
Цей процес дає гарантію, що члени Асоціа-
ції Британських детективів діють професій-
но і в рамках закону. Такий суворий підхід 
є виправданим, адже у Великобританії при-
ватні детективи можуть самостійно прово-
дити кримінальні розслідування, затриму-
вати злочинців і передавати матеріали до 
суду. Водночас, незважаючи на серйозність 
контролю, близько 10 000 приватних детек-
тивів у Великобританії діють без ліцензії. 
Особи, що не володіють необхідним рівнем 
навиків і профільною освітою, часто вводять 
в оману клієнтів, дискредитуючи діяльність 
приватного детектива.
Діяльність приватних детективів у Ні-

меччині характеризується комерціалізова-
ною спрямованістю. Приватне детективне 
бюро у ФРН повинне бути зареєстроване як 
установа, що займається підприємницькою 
діяльністю. Бюро має виконувати всі закони 
і постанови, що стосуються подібних уста-
нов у даній землі Німеччини. На відміну від 
деяких інших країн, засновник не повинен 
володіти професійною підготовкою, нато-
мість є вимоги щодо наявності мінімально-
го капіталу. Згідно з Федеральним законом 
про приватні підприємства, для відкрит-
тя приватної детективної служби потрібен 
спеціальний дозвіл органів місцевої влади, 
в тому числі на укладання контрактів із за-
мовником: відомством, підприємством, при-
ватною фірмою. У такому дозволі може бути 
відмовлено у разі, якщо приватна структура 
не в змозі забезпечити необхідний рівень 
безпеки роботи або не має для цього достат-
ніх фінансових, технічних чи інших можли-
востей [3, с. 253]. 

 Приватні детективні агентства часто 
займаються забезпеченням безпеки пред-
ставництв німецьких компаній за кордо-
ном (у тому числі захистом від агентурного 
та технічного проникнення конкурентів), 
ведуть досить активну роботу з місцевими 
громадянами, які можуть бути задіяні для 
вирішення проблем німецького бізнесу. В 
цілому детективні агентства, на замовлен-
ня німецьких торгівельно-промислових та 
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посередницьких компаній, здійснюють, як 
правило, наступний комплекс заходів сто-
совно іноземців: добувають інформацію про 
підозрілу поведінку іноземних громадян; 
збирають відомості компрометуючого ха-
рактеру (наприклад, отримання хабарів); 
прагнуть записати із застосуванням фото-, 
кіно- та відеотехніки окремі бесіди іноземців 
з їх діловими партнерами; вживають заходи 
щодо негласного огляду особистих речей, 
службових документів, необачно залише-
них іноземними громадянами в приміщен-
нях готелів, офісів, розважальних закладів. 
Ці ж співробітники, як правило, супрово-
джують іноземних гостей маршрутом їх пе-
реміщення, особливо в зонах промислового 
будівництва, на території великих об’єктів з 
передовою технологічною базою, прагнуть 
фіксувати причини відхилення іноземців від 
зазначених маршрутів, виявляти контакти 
іноземців з місцевими громадянами. 
Таким чином, система діяльності детек-

тивних агентств ФРН є однією з найроз-
виненіших серед передових країн світу. 
Детективні агентства Німеччини активно 
використовуються державними правоохо-
ронними органами, спецслужбами в інтере-
сах контррозвідки, збору інформації, в тому 
числі із застосуванням засобів, які могли б 
дискредитувати державні органи.
У США права і можливості приватного 

детектива безпосередньо пов’язані з його 
класом. Приватним детективам присвою-
ються класи А або С (клас В присвоюється 
охоронцям). Детективи класу А можуть за-
йматися виключно збиранням інформації. 
Клас С дає право носіння зброї, проведення 
розслідування і надання охоронних послуг 
[4, с. 12]. Детективам обох класів дозволе-
но затримувати осіб, запідозрених у скоєнні 
злочину, і передавати їх у поліцію, але забо-
ронено проводити обшуки й арешти. 
Отримання ліцензії на заняття приват-

ним розшуком у США – справа досить склад-
на і тривала. Крім того, ліцензія діє тільки в 
межах одного штату, тому великі детективні 
агентства реєструються одночасно в декіль-
кох штатах США. 
Особливий інтерес для нас представляє 

ситуація з приватними детективами в краї-
нах пострадянського простору. 

У Республіці Білорусь приватна детек-
тивна діяльність з’явилась після розпаду 
Радянського Союзу. Детективам видавали 
відповідні дозволи, і вони активно працю-
вали. Але вже у 1998 році їх діяльність було 
припинено, на підставі Декрету Президен-
та «Про заходи щодо вдосконалення охо-
ронної діяльності в Республіці Білорусь» [5]. 
Разом з охоронною діяльністю зазначеним 
указом була ліквідована і приватно розшу-
кова. На сьогодні де-юре приватної детек-
тивної діяльності в Республіці Білорусь не 
існує, але де-факто білоруських приватних 
детективів можна легко знайти в мережі 
Internet. Варто зазначати, що близько 50% 
рекламних оголошень подається студен-
тами і молодими фахівцями, які розгляда-
ють приватний розшук як захоплення або 
можливість легкого додаткового заробітку, 
що можна отримати, використовуючи свої 
зв’язки в міліції та навички роботи з інфор-
мацією з відкритих джерел. Іншу половину 
складають колишні співробітники міліції та 
інших правоохоронних структур. Найчас-
тіше вони поєднують приватний розшук з 
роботою в комерційних структурах (юрис-
ти, співробітники СБ, охоронці) або з різни-
ми видами діяльності в якості підприємця. 
Важливим є наявність у таких детективів 
відповідної освіти та досвіду роботи. При 
цьому вони не тримають офіс, виходять на 
зв’язок по електронній пошті, через Skype, 
рідше – по мобільному телефону.
Замовчування та неоднозначна оцінка 

приватної детективної діяльності призво-
дить до виключно негативних наслідків. 
Потреба в послугах приватних детективів 
у сучасному суспільстві вкрай висока. Част-
ково це обумовлено об’єктивною нездат-
ністю правоохоронних органів оперативно 
реагувати на всі існуючі та нововиниклі по-
треби громадян. У результаті відсутності на-
лежного правового регулювання білоруські 
приватні детективи, у своєму професійному 
прагненні допомогти клієнтам, часто здій-
снюють карні злочини. Водночас, правова 
неоднозначність не дозволяє приватним 
детективам ефективно взаємодіяти з пра-
воохоронними органами. Можливим ли-
шається тільки приховане співробітництво 
– обмін інформацією з надійними приятеля-
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ми, друзями, родичами, що є службовцями 
правоохоронних органів. Це, у свою чергу, є 
вкрай несприятливим корупціогенним фак-
тором. 
Порівняно з Республікою Білорусь, у Ро-

сійській Федерації діяльність приватного де-
тектива врегульована значно краще. Видача 
ліцензій на приватну розшукову діяльність 
на певній території Російської Федерації 
проводиться відповідним органом внутріш-
ніх справ у межах його компетенції. Органи 
внутрішніх справ мають право встановлюва-
ти достовірність наданих претендентом ві-
домостей, у тому числі шляхом проведення 
співбесіди з громадянином, який претендує 
на отримання ліцензії. Існує ряд обмежень 
щодо видачі ліцензії, серед яких: вікове об-
меження (21 рік); наявність звинувачення 
у скоєнні злочину чи судимості; перебуван-
ня на обліку в закладах охорони здоров’я з 
приводу психічних розладів та наркотичних 
залежностей та інші. Окрім цього, у РФ існує 
ряд обмежень, які накладаються на приват-
ну детективну діяльність, зокрема заборо-
няється: приховувати від правоохоронних 
органів відомості про підготовку до вчинен-
ня або вже вчинені злочини; видавати себе 
за співробітника правоохоронних органів; 
здійснювати аудіо-, відео-, кіно-, фотозйом-
ку у службових чи інших приміщеннях без 
згоди відповідних посадових або приватних 
осіб; вчиняти дії, які ставлять під загрозу 
життя, здоров’я, честь гідність і майно гро-
мадян; фальсифікувати матеріали або вводи-
ти в оману клієнта; розголошувати зібрану 
інформацію, використовувати її в будь-яких 
цілях всупереч інтересам свого клієнта або 
в інтересах третіх осіб; передавати свою лі-
цензію для використання її третіми особами 
[6]. 
Детективна діяльність має будуватись на 

принципах законності, особливо це стосу-
ється правовідносин з клієнтами, які пови-
нні мати змогу розраховувати на безпечну 
допомогу і кваліфікований захист своїх прав 
та інтересів. Проблема правового регулю-
вання детективної діяльності охоплює не 
лише національний, але й міжнародний рі-
вень. На світовій арені розшукова діяльність 
здійснюється організаціями, що складають-
ся з висококваліфікованих фахівців, які ма-

ють за плечима військову службу, роботу в 
правоохоронних органах чи спецслужбах 
різних держав. Йдеться про спеціалізовані 
детективні компанії, що надають широкий 
спектр різноманітних послуг – від участі у 
створенні нормативних актів та консульту-
ванні до особистої участі у розслідуванні зло-
чинів та розшуку міжнародних злочинців. 

Висновки
Іноземний та міжнародний досвід у сфері 

детективної діяльності, з огляду на новизну 
цієї діяльності для України, є дуже цінним 
і потребує свого дослідження та врахуван-
ня всіх позитивних і негативних складових, 
при впровадженні його елементів у вітчиз-
няних реаліях. Приватні детективні агент-
ства в різних державах відіграють різну 
роль. У деяких вони існують поза законом, 
фактично порушуючи його, у своїй спробі 
надавати відповідні послуги населенню, в 
інших – ефективно доповнюють діяльність 
правоохоронних органів та відіграють роль 
важливої складової системи державної без-
пеки. 
З огляду на вивчений досвід деяких дер-

жав та з метою якомога більш повної реалі-
зації законних прав та інтересів громадян, 
підвищення рівня правової культури та без-
пеки в суспільстві, можна зазначити, що не-
обхідними умовами ефективного функціо-
нування та розвитку приватної детективної 
діяльності в Україні є: 

1. Прийняття відповідного законодав-
ства, яке б не тільки легалізувало приватну 
детективну діяльність, але й окреслювало 
сферу її застосування, тенденції та страте-
гію розвитку. Досвід Великобританії, США, 
ФРН демонструє високу ефективність при-
ватної детективної діяльності, яка має від-
повідну законодавчу базу, натомість досвід 
Республіки Білорусь є свідченням того, на-
скільки неефективною, фрагментарною і на-
віть кримінальною може бути приватна де-
тективна діяльність, яка ведеться підпільно, 
за відсутності належного правового регулю-
вання. 

2. Забезпечення найширшої взаємодії 
правоохоронних органів з приватними де-
тективними структурами, як це відбуваєть-
ся в більшості розвинених країн. Особливо 
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в нагоді, в реаліях українського сьогодення, 
може стати досвід ФРН щодо активної вза-
ємодії приватних детективів і спецслужб.

3. Вжиття дієвих заходів щодо фор-
мування у населення довіри до офіційно 
зареєстрованих приватних детективних 
агентств. Варто врахувати негативний до-
свід Великобританії, де, незважаючи на на-
явність традиції, високих критеріїв та вимог 
Асоціації Британських детективів, внаслідок 
діяльності осіб, що не мають відповідних по-
вноважень, навиків, освіти та не входять до 
лав Асоціації, ставлення населення до при-
ватної детективної діяльності в цілому дуже 
скептичне. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано умови діяльності 

приватних детективів у різних країнах. Окрему 
увагу автор приділяє особливостям приватної 
детективної діяльності у Великобританії, Ні-
меччині, Сполучених Штатах Америки, де при-
ватні детективи мають великі можливості і 
фактично доповнюють собою правоохоронні ор-
гани. Приклади регулювання приватної детек-
тивної діяльності в Республіці Білорусь та Ро-
сійській Федерації є цікавими з огляду на спільне 
з Україною історичне минуле. 
На основі аналізу закордонного досвіду автор 

окреслює умови, необхідні для повноцінного роз-
витку вітчизняної приватної детективної ді-
яльності.

SUMMARY 
The article analyzes the conditions of work of 

private detectives in different countries. Particular 
attention is paid to the peculiarities of private detective 
activity in the UK, Germany, the United States, where 
private detectives have great opportunities, and in fact 
complement the law enforcement agencies. Examples of 
regulation of private detective activity in the Republic 
of Belarus and the Russian Federation are of interest 
due to the common historical past with Ukraine. 

Based on the analysis of foreign experience the 
author determines the conditions necessary for the full 
development of the domestic private detective activity. 



88Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2016

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÏÐÎÁËÅÌÈ ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Â ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ 

ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²
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адвокатской деятельности в уголовном произ-
водстве, а также проблем, связанных с обжа-
лованием определенных решений на досудеб-
ном расследовании, ознакомление защитника 
с материалами НСРД на стадии досудебного 
расследования.
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Однією з таких є неможливість реаліза-
ції повноважень захисника з огляду відсут-
ності законодавчої регламентації гарантій 
права на захист на певних етапах кримі-
нального провадження. Йдеться про випад-
ки, коли особа, яка вчинила кримінальне 
правопорушення, нібито відома правоохо-
ронним органам, оскільки безпосередньо 
зазначена у витязі про реєстрацію відомос-
тей у ЄРДР, проте реалізувати своє право на 
захист (заявлення клопотань, збирання до-
казів, ознайомлення з матеріалами тощо) не 
в змозі, оскільки її статус не визначено. 

Адже відповідно до положень ч.3 ст.42 
КПК України право на захист виникає з 
моменту оголошення особі про підозру або 
затримання її за підозрою у вчиненні кри-
мінального правопорушення [3]. До цього 
моменту, навіть за умови того, що стороні 
обвинувачення достовірно відомо про те, 
хто вчинив злочин, та проведення за цим 
фактом розслідування, що підтверджувати-
меться витягом з ЄРДР, адвокат позбавле-
ний можливості використовувати свої по-
вноваження для захисту особи, яка на цьому 
етапі, хоча й не є підозрюваною, проте в по-
дальшому органом досудового розслідуван-
ня буде визнана такою. Означена проблема 
не єдина в адвокатській практиці реалізації 
права на захист.

Надзвичайно актуальним є питання за-
конодавчої регламентації можливості оскар-
ження затримання особи без ухвали слідчо-
го судді, здійсненого в порядку ст.208 КПК 
України з огляду на численні порушення 

Постановка проблеми
З часу вступу в дію Кримінального 

процесуального кодексу України (надалі – 
КПК) пройшло достатньо часу, щоб наукова 
спільнота, практичні працівники, суспіль-
ство змогли оцінити діяльність адвокатури у 
кримінальному процесі як однієї з гарантій 
реалізації права громадян на захист та отри-
мання правової допомоги. Започаткування 
нових процесуальних форм та методів про-
тидії злочинності на засадах змагальності 
сторін наблизило вітчизняний криміналь-
ний процес до стандартів Європейської 
спільноти. На жаль, вітчизняна правоохо-
ронна, правозахисна і судова система на 
даному етапі не в повній мірі спроможні 
реалізувати європейські стандарти право-
суддя у кримінальному процесі України з 
об’єктивних причин.

Аналіз практики застосування окремих 
положень КПК України свідчить, що адво-
кати при реалізації повноважень стикають-
ся з різними перешкодами. 
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прав людини при проведенні цієї процесу-
альної дії та питання надання можливості 
ознайомлення сторони захисту в порядку 
ст.221 КПК України з матеріалами НСРД.

З огляду на це, основними завданнями 
статті є аналіз проблем здійснення повно-
важень стороною захисту з метою забезпе-
чення реалізації прав учасників криміналь-
ного провадження та шляхів їх вирішення.

Стан дослідження
У науковій літературі проблеми ад-

вокатської діяльності у кримінальному 
провадженні неодноразово ставали пред-
метом дослідження у працях Ю.П. Але-
ніна, М.А.Погорецького, Д.Б. Сєргєєвої, 
Ю.П. Яновича тощо. Окремих проблем здій-
снення адвокатами професійних обов’язків 
на стадії досудового розслідування у своїх 
роботах торкались Н.І. Бойчук, Т.В. До-
вбнюк, М.М. Стоянов, Д.П. Фіолевский, 
Д.О. Шумейко та ін. Водночас залишились 
поза увагою питання гарантій забезпечення 
права на захист осіб, відносно яких здійсню-
ється розслідування до оголошення їй про 
підозру, повноваження захисника у здій-
сненні оскарження незаконного затриман-
ня, забезпечення можливості ознайомлення 
сторони захисту з матеріалами НСРД у по-
рядку ст.221 КПК України.

Виклад основних положень
При прийнятті КПК України визначе-

ний порядок початку досудового розсліду-
вання вважався серйозним кроком вперед, 
оскільки початок досудового розслідування 
не має залежати від винесення процесу-
ального рішення уповноваженою особою з 
огляду на необхідність адекватної та мит-
тєвої реакції на порушення прав громадян. 
Проте, як показує практика застосування 
нового КПК України мають місце численні 
порушення права на захист саме на початку 
досудового розслідування. 

У науці кримінального процесу окреми-
ми авторами питання початку досудового 
розслідування без винесення процесуально-
го рішення неодноразово ставало предме-
том дискусії. З цього приводу Ю.П. Аленін 
зауважує, що у діяльності правоохоронних 
органів однією з найбільш складних є про-

блема диференційного підходу до вирішен-
ня заяв та повідомлень про злочини, оскіль-
ки загальна кількість відповідних звернень 
громадян та юридичних осіб щороку збіль-
шується, а механізм їх перевірки так і досі 
належним чином не врегульований [4] . 
Автор переконаний у тому, що під час по-
дальшого вдосконалення положень ст.214 
КПК необхідно законодавчо передбачити 
можливість перевірки заяв та повідомлень; 
передбачити обов’язок службових осіб при-
ймати процесуальне рішення шляхом ви-
несення постанови слідчим чи прокурором 
про початок досудового розслідування чи 
про відмову в цьому; визначити обставини, 
що виключають досудове розслідування; 
передбачити право на оскарження до про-
курора і слідчого судді рішень про початок 
досудового розслідування або про відмову в 
ньому, з чим ми погоджуємося з наступних 
підстав [4].

Адже за статистичною інформацією Ге-
неральної прокуратури України у 2015 році 
внесено до ЄРДР відомості про вчинення 
близько 1615433 кримінальних правопо-
рушень, з яких лише у 205202 криміналь-
них провадженнях особам оголошено про 
підозру, що становить 12, 7 % випадків [5]. 
Тобто всі інші особи позбавлені можливості 
відновити свої права та захистити інтереси в 
зв’язку з безпідставним проведення розслі-
дування щодо них.

Переконаний, що зумовлено це тим, що 
процесуальний статус особи, відносно якої 
проводиться досудове розслідування кримі-
нальним процесуальним законом не визна-
чений. Ця особа не є ні свідком, ні підозрю-
ваним, ні іншим учасником кримінального 
провадження. Проте, фактично, є потенцій-
ним підозрюваним, який реалізувати свої 
права немає змоги. У зв’язку з цим, адво-
кати вимушено застосовують неформальні 
прийоми здійснення захисту інтересів таких 
осіб у кримінальному процесі, які полягають 
у поданні скарг, депутатських запитів тощо. 
Адже положення КПК про можливість здій-
снення права на захист з моменту оголо-
шення особі про підозру робить безсилими 
адвокатів у кримінальному процесі.

Відповідно до положень ч.1 ст.22 КПК 
України діє принцип змагальності сторін, 
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який передбачає самостійне обстоювання 
стороною обвинувачення і стороною захис-
ту їхніх правових позицій, прав, свобод і за-
конних інтересів засобами, передбаченими 
цим Кодексом. Сторони кримінального про-
вадження мають рівні права на збирання та 
подання до суду речей, документів, інших 
доказів, клопотань, скарг, а також на реа-
лізацію інших процесуальних прав, перед-
бачених КПК [5]. З огляду на це, обов’язок 
здійснення захисту повністю покладається 
на підозрюваного та його захисника, однак 
реалізувати його немає можливості у зв’язку 
з тим, що процесуальним законом не перед-
бачено такого права до моменту набуття ста-
тусу підозрюваного.

Крім цього, проблема полягає в тому, 
що в ЄРДР вносяться відомості про особу, 
яка нібито вчинила злочин, якщо вона відо-
ма на момент реєстрації відомостей. У КК 
України диспозиції окремих складів злочи-
нів описані таким чином, що кримінальне 
провадження може бути відкрито за умови, 
що відома особа, яка вчинила злочин. На-
приклад, у випадку ухилення одним із бать-
ків від сплати аліментів на утримання дітей 
кримінальне провадження може бути від-
крито у випадку встановлення обставин, що 
саме батько чи мати ухиляється від сплати 
аліментів, чи зберігання наркотичних засо-
бів особою, у якої їх вилучили [2].

У зв’язку з цим, відомості до ЄРДР вно-
сяться з вказівкою на особу, яка ухиляється 
від сплати аліментів, чи особи у якої вияв-
лено наркотичний засіб. За таких умов, по-
збавлення можливості захищатись з момен-
ту внесення відомостей до ЄРДР є істотним 
порушенням прав громадян. Таких прикла-
дів можна навести тисячі, і стосуються вони 
й інших складів кримінальних правопору-
шень, зокрема злочинів у сфері господар-
ської діляьності, використання бюджетних 
коштів тощо. Навіть за таких умов, право 
на захист не виникає автоматично, а лише з 
моменту оголошення особі про підозру. 

В практичній діяльності мають місце 
випадки, коли слідчим, прокурором ре-
єструється кримінальне провадження та 
проводиться низка слідчих (розшукових) 
дій, а оголошення про підозру здійснюєть-
ся перед відкриттям матеріалів досудового 

розслідування стороні захисту в порядку 
ст.290 КПК України. Таким чином, слідчий, 
прокурор мають законну можливість уник-
нути необхідності розгляду клопотань, про-
ведення слідчих (розшукових) дій, про які 
заявляє сторона захисту в порядку ст.42, 220 
КПК України. Вважаю, що для усунення та-
ких порушень прав громадян доцільно за-
конодавчо передбачити обов’язок слідчого, 
прокурора за клопотанням сторони захисту 
надати підозрюваному та його захиснику 
строк для підготовки до захисту не менше 
ніж сім днів після оголошення особі про 
підозру для реалізації права на заявлення 
клопотань, ознайомлення з доказами, що 
обгрунтовують підозру, їх аналізу та ви-
роблення стратегії і тактики захисту. Від-
повідно така можливість відсутня за умови 
здійснення оголошення особі про підозру та 
одночасного відкриття матерілів досудового 
розслідування в порядку ст.290 КПК Укра-
їни. 

Можливість захищатись правовими за-
собами повинна бути забезпечена на будь-
якому етапі кримінального провадження 
незалежно від процесуального рішення упо-
вноваженої особи (повідомлення про підо-
зру). З огляду на це, необхідно переглянути 
підходи щодо здійснення залучення захис-
ника на будь-якому етапі досудового розслі-
дування не зважаючи на статус особи.

З аналізу норм ст. 110, 214, 303 КПК 
України випливає, що КПК неоднознач-
но регулює питання прийняття рішення 
про внесення відомостей до ЄРДР. За зміс-
том ст.214 КПК України обов’язку слідчо-
го, прокурора при внесенні відомостей до 
ЄРДР винести постанову не передбачено.-
У той же час, відповідно до положень ч.1-
ст. 110 КПК України рішення слідчого, про-
курора, викладається в формі постанови. 
Водночас початок досудового розслідування 
не може бути оскаржено в порядку ст. 303 
КПК України.

Підсумовуючи викладене, вважається за 
необхідне передбачити право на оскаржен-
ня внесення слідчими, прокурорами відо-
мостей до ЄРДР про обставини, які свідчать 
про вчинення кримінального правопору-
шення, тобто містять склад злочину. Доціль-
ним буде зобов’язати слідчого, прокурора 
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складати постанову про внесення даних до 
ЄРДР, у якій необхідно описати обставини, 
що свідчать про вчинення кримінального 
правопорушення як підстав для відкриття 
кримінального провадження. Така постано-
ва на вимогу повинна вручатись учасникам 
кримінального провадження, які в подаль-
шому зможуть оскаржити її в порядку, пе-
редбаченому ст. 303 КПК України щодо на-
явності обґрунтованих підстав для початку 
досудового розслідування.

Крім цього, однією з проблем реалізації 
права на захист є неможливість оскарження 
стороною захисту незаконного затримання. 
Виключне право держави на примус не у 
всіх випадках застосовується в чіткій відпо-
відності до вимог КПК України.

За даними статистики лише в 2015 році 
органами досудового розслідування Наці-
ональної поліції України в порядку ст.208 
КПК України затримано 11600 осіб.

Відповідно до ст. 208 КПК України упо-
вноважена службова особа має право без 
ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 
підозрювану у вчиненні злочину, за який 
передбачене покарання у виді позбавлення 
волі, лише у випадках: 1) якщо цю особу за-
стали під час вчинення злочину або замаху 
на його вчинення; 2) якщо безпосередньо 
після вчинення злочину очевидець, в тому 
числі потерпілий, або сукупність очевидних 
ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на 
те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; 
3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що 
можлива втеча з метою ухилення від кримі-
нальної відповідальності особи, підозрюваної 
у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого 
корупційного злочину, віднесеного законом 
до підслідності Національного антикоруп-
ційного бюро України.

Враховуючи численні порушення прав 
затриманих у кримінальному провадженні 
внаслідок нехтування встановленим у п. 2 
ч. 1 ст. 208 КПК України правилом «безпо-
середності» та «щойності», п. п. 1 та 2 ч. 1 ст. 
208 КПК України не можуть бути достатнім 
правовим регулюванням порядку затриман-
ня уповноваженою службовою особою без 
ухвали слідчого судді в умовах, коли законо-
давчі норми застосовуються правоохорон-
ними органами «у зручний спосіб».

Аналіз практики застосування положень 
ст.208 КПК України, а також анонсовані за-
собами масової інформації гучні затримання 
високопосадовців свідчать про те, що КПК 
України використовується, по-перше, як 
інструмент залякування в руках окремих 
політичних еліт, а по–друге, слугує засобом 
досягнення політичних амбіцій, здобуття 
електорату шляхом створення ілюзорної бо-
ротьби зі злочинністю. Зараз стало нормою 
здійснювати затримання в порядку ст. 208 
КПК України всупереч вимогам безпосеред-
ності після вчинення злочину та за відсут-
ності умови наявності підстав, які свідчать 
про те, що особа щойно вчинила злочин. Як 
приклад, затримання службової особи дер-
жавного підприємства «Одеська залізниця» 
за підозрою у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 364 КК України, який вчинено 
чотири роки тому, показове на всю країну за 
участю численним ЗМІ затримання голови 
Державної служби з надзвичайних ситуацій 
та його заступника, яке відбулося не під час 
вчинення злочину або замаху на його вчи-
нення, чи щойно після його вчинення, а під 
час засідання Кабміну, затримання народно-
го депутата України в стінах парламенту та 
одягненням спеціальних засобів (кайданок) 
на одіозного судді, якого НАБУ викрило в 
одержанні неправомірної вигоди.

Досить поширеною є практика, коли 
слідчим взагалі не забезпечується доставка 
затриманого до слідчого судді. Яскравим 
прикладом слугує справа одного з колиш-
ніх працівників спецпідрозділу «Беркут», 
доставку до слідчого судді якого слідчий не 
забезпечував понад місяць. Крім того, за-
значену було затримано на підставі ст. 208 
КПК України майже через півтора роки піс-
ля подій, в участі у яких звинувачують за-
триманого. Таким чином, вбачається грубе 
ігнорування слідчими суддями загальних 
обов’язків щодо захисту прав і свобод люди-
ни, зокрема під час затримання.

Згідно зі Спеціальною доповіддю Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав 
людини за результатами пілотного моніто-
рингу застосування нового Кримінального 
процесуального кодексу України судами-
м. Києва, у 27,3 % випадків затримання осо-
би без ухвали слідчого судді питання щодо 
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строку доставлення до суду з моменту фак-
тичного затримання особи суддями не до-
сліджується. У 18,2% випадків затримана 
без ухвали слідчого судді особа доставляєть-
ся з перевищенням 60-годинного строку до-
ставлення до слідчого судді [7]. 

За положеннями КПК України право 
сторони захисту оскаржити незаконність 
затримання не передбачено. Адвокат впра-
ві лише вимагати у прокурора перевірити 
обґрунтованість затримання (п.6 ч.3 ст.42 
КПК). У випадку встановлення обставин, 
що дають підстави вважати затримання осо-
би незаконним, захисник, керуючись вимо-
гами ст. cт. 42, 206, 208 КПК України у праві 
звертатися з відповідною скаргою до слідчо-
го судді, оскільки будь-яке позбавлення волі 
повинне здійснюватися не лише згідно з 
основними процесуальними нормами наці-
онального права, але також відповідати ці-
лям статті 5 Європейської Конвенції з прав 
людини, тобто захищати людину від свавіл-
ля властей [6].

Механізм судового контролю за забез-
печенням прав затриманого повинен бути 
таким, що забезпечує правомірну реаліза-
цію прав затриманого у кримінальному про-
вадженні, і передбачати такі процесуальні 
засоби, які були б здатні забезпечити реалі-
зації прав затриманого. 

Вважаю, що відсутність права в адвока-
та оскаржити незаконність затримання зу-
мовлює необхідність внесення змін до КПК 
України, передбачивши право сторони за-
хисту оскаржити незаконність затримання, 
а також автоматичний характер судового 
контролю. Отже, український законодавець 
повинен насамперед передбачити право 
сторони захисту оскаржити затримання, 
створити інститут автоматичної перевірки 
засобами судового контролю підстав та за-
конності затримання, що не буде залежати 
від попередньої скарги або заяви затрима-
ної особи у випадку неможливості її подачі 
з різних обставин. Тому необхідним кроком 
є посилення гарантій забезпечення прав за-
триманого у кримінальному провадженні: 
встановлення конкретних часових меж не-
гайності доставлення затриманого до слід-
чого судді; пряма заборона на утримання 
затриманого протягом часу, що перевищує 

чітко встановлений для такого утримання; 
запровадження відповідальності за переви-
щення часових меж негайності доставлен-
ня затриманого до слідчого судді; пряма 
заборона на здійснення затримання, якщо 
про вчинення злочину стало відомо лише зі 
слів інших осіб, за відсутності явних ознак 
(слідів) кримінального правопорушення; 
допустимі методи і застосування сили при 
здійсненні затримання, а також обов’язок 
слідчого судді перевірити законність затри-
мання, якщо таку перевірку вимагає провес-
ти затримана особа або її захисник.

Окремої уваги потребує питання мож-
ливості ознайомлення сторони захисту з 
матеріалами кримінального провадження в 
порядку ч.1 ст.221 КПК України, відповід-
но до якої слідчий, прокурор зобов’язаний 
за клопотанням сторони захисту, потерпі-
лого, представника юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, надати їм 
матеріали досудового розслідування для 
ознайомлення, за виключенням матеріалів 
про застосування заходів безпеки щодо осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочин-
стві, а також тих матеріалів, ознайомлення 
з якими на цій стадії кримінального прова-
дження може зашкодити досудовому розслі-
дуванню [2].

У практиці реалізації права на ознайом-
лення з матеріалами кримінального прова-
дження виникають проблеми з отриманням 
доступу до результатів негласних слідчих 
(розшукових) дій, які на цій стадії процесу 
ще не розтаємнені, однак використовуються 
органом досудового розслідування як під-
стави для проведення слідчих дій та отри-
мання дозволів на проведення НСРД. 

За змістом ч.1 ст.256 КПК України про-
токоли щодо проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, 
фотознімки, інші результати, здобуті за до-
помогою застосування технічних засобів, 
вилучені під час їх проведення речі і доку-
менти або їх копії можуть використовува-
тися в доказуванні на тих самих підставах, 
що і результати проведення інших слідчих 
(розшукових) дій під час досудового розслі-
дування. При цьому особи, які проводили 
негласні слідчі (розшукові) дії або були за-
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лучені до їх проведення, можуть бути допи-
тані як свідки. 

За таких умов, неможливість ознайом-
лення сторони захисту з матеріалами НСРД 
до моменту їх розтаємнення порушує прин-
цип змагальності та негативно впливає на 
досягнення завдань кримінального прова-
дження. Зокрема, це стосується права зая-
вити клопотання про допит осіб, які прово-
дили НСРД, а також залучення експерта до 
проведення досліджень щодо використання 
технічних засобів фіксування інформації, які 
застосовувались при проведенні НСРД, до-
слідження аудіо-, відеоматеріалів та інфор-
мації, що міститься на носіях тощо. 

Крім цього, відповідно до положень ч.3 
ст.256 КПК України разі використання для 
доказування результатів негласних слідчих 
(розшукових) дій можуть бути допитані осо-
би, з приводу дій або контактів яких про-
водилися такі дії. Тобто відсутність можли-
вості ознайомлення з матеріалами НСРД на 
стадії досудового розслідування в порядку 
ст.221 КПК України унеможливлює забез-
печення повноти розслідування та належної 
реалізації прав сторони захисту, передбаче-
них ст.42, 221 КПК. 

Виходом з цієї ситуації може бути пе-
редбачення в КПК України обов’язку роз-
таємнення матеріалів НСРД впродовж пев-
ного строку з моменту проведення НСРД з 
метою надання можливості ознайомлення 
з ними стороні захисту. Виключно за таких 
умов, буде дотримано принципу змагаль-
ності сторін та забезпечено реалізацію пра-
ва на захист.

Висновки
Необхідність вирішення означених 

проблем вимагає системного підходу щодо 
питання прийняття рішення про внесення 
відомостей до ЄРДР, можливості оскаржен-
ня початку досудового розслідування, а та-
кож ознайомлення з матеріалами негласних 
слідчих (розшукових) дій та запровадження 
порядку здійснення оскарження затриман-
ня, здійсненого в порядку ст.208 КПК Укра-
їни. Вирішення цих проблем на законодав-
чому рівні забезпечить гарантії прав та сво-
бод громадян.
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Summary
The article analyzes the problems of advo-

cacy in criminal proceedings as one of the guar-
antees for ensuring the right to defense and 
legal assistance. Established that one of these 
is the impossibility of implementing powers 
defender in view of the absence of legislative 
regulation guarantees the right to protection at 
certain stages of criminal proceedings, a person 
who has committed a criminal offense allegedly 
known to law enforcement authorities, howev-
er, exercise their right to defense (claiming pe-
titions , collecting evidence, review of materials, 
etc.) can not, because of its status is not defi ned.

An outlined that the introduction of in-
formation should be taught to YERDR Reso-
lution and provide a right of appeal making 
investigators, prosecutors YERDR to informa-
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tion about the circumstances that indicate a 
criminal offense that includes the crime inves-
tigator obliged to draw up a resolution on the 
introduction of data to YERDR, which should 
describe the circumstances that indicate a crim-
inal offense as grounds to initiate criminal pro-
ceedings, which upon request shall be awarded 
to participants of criminal proceedings and 
that in the future will be able to challenge it in 
the manner provided in Article 303 of the CPC 
of Ukraine on reasonable grounds to start pre 
investigation.

Given the numerous human rights viola-
tions during detention order st.208 Code of 
Ukraine, the author proposed to provide right 
of the defense to challenge the detention, a col-
lege of automatic testing of judicial review of 
the grounds and legality of detention, which 

will depend on previous complaints or state-
ments detainee in case of failure of supply of 
various circumstances, strengthening guaran-
tees of detainee rights in criminal proceedings 
by setting specifi c time limits promptness bring-
ing a detainee to the investigating judge; direct 
ban on detention for the time exceeding clearly 
established for such detention; introducing li-
ability for exceeding time limits promptness 
bringing a detainee to the investigating judge; 
direct prohibition on implementation of arrest 
if the crime was to know only the words of oth-
ers, in the absence of clear signs (traces of) a 
criminal offense; acceptable methods and the 
use of force in the exercise of detention and 
duty investigating judge to verify the legality of 
detention if such verifi cation demands to the 
detained person or his counsel.

An argument on the need for a PDA pre-
dictions Ukraine roztayemnennya material 
NSRD duty for a certain period of time of the 
NSRD with the aim of providing access to them 
by the defense.

Keywords: the defense, the suspect, the 
right to protection, illegal detention, review of 
materials, pre-trial investigation.

АНОТАЦІЯ 
Проведено аналіз проблем здійснення ад-

вокатської діяльності у кримінальному про-
вадженні, зокрема пов’язаних з оскарженням 
певних рішень на досудовому розслідуванні, озна-
йомлення захисника з матеріалами НСРД на 
стадії досудового розслідування тощо.
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ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÎ ÏÐÀÂÎÂÓ 
ÏÐÅÇÓÌÏÖ²Þ ÐÈÇÈÊÓ

Определена сущность презумпции риска, 
диалектический характер риска и роль про-
цедуры презюмпирования на аналитической 
стадии подготовки и расследование результа-
тов оперативных мероприятий, обозначены 
специальные средства снижения риска.
Ключові слова: презумпція, ризик, діалектичний 

характер ризику, ймовірність, джерела та рушійні 
сили ризику.
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ÓÄÊ 343.21(477)

поле, об’єктивно існує необхідність побу-
дови загальнотеоретичних основ презумп-
ції ризику для вдосконалення правових 
відносин у сфері оперативно-розшукової 
діяльності.
Метою статті є виявити сутність і роль 

презумпції ризику для побудови загально-
теоретичних основ її практичного засто-
сування на аналітичній стадії оперативно-
розшукової діяльності.
Існує безліч визначень терміна «пре-

зумпція ризику»:
- закріплене правовими нормами при-

пущення про вірогідність настання певно-
го юридичного факту (Юридична енциклопе-
дія, 2003);

- визнання факту юридично достовір-
ним, поки не буде доведено протилежне 
(Словник іноземних слів Н.Р. Комлєва, 
2007);

- припущення, яке вважається дійсним, 
поки правильність його не відкинута (Ве-
ликий словник іноземних слів, 2005);

- припущення, підозра (Словника си-
нонімів, 2003);

- припущення, прийняте в якості віро-
гідного (Філософський енциклопедичний 
словник, 2010);

- припущення про існування факту, 
який вважається дійсним до тих пір, поки 
помилковість такого припущення не буде 
доведена безперечно (Вікіпедія).
Таким чином, презумпція в більшості 

випадків визначається як припущення, яке 
може, а в деяких випадках повинно бути 

Презумпція є одним з найважливіших 
концептів права. Правові презумпції регу-
люють судову, прокурорську, оперативно-
розшукову та слідчу діяльність, сприяють 
зміцненню законності в оперативно-роз-
шуковій діяльності. Деякі сфери людської 
діяльності, що становлять предмет пра-
вового регулювання, апріорі пов’язані з 
ризиком. Це твердження повною мірою 
відноситься до оперативно-розшукової ді-
яльності. Тому, з наукового боку цікавим 
є дослідження феномену презумпції ризи-
ку. Термін «презумпція ризику» в право-
ву лексику ввів Р. А. Крючков [1, 2]. Пре-
зумпція ризику, за словами Р.А. Крючкова, 
ґрунтується на неодноразово вивірених на 
підставі соціального досвіду припущеннях 
про ризик. Він же відзначив недостатню 
теоретичну опрацьованість презумпції 
ризику і в той же час величезний потен-
ціал даної правової форми для системного 
управління ризиками. Ми також вважає-
мо, що в даний час, час глобалізації, інте-
грації, входження в європейське правове 
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перевірено і навіть спростовано. Заявляю-
чи про презумпцію, ми не беремо на себе 
повну відповідальність і, так би мовити, 
пропонуємо опонентам змагання стосов-
но факту, що затверджується. Цей висно-
вок надзвичайно важливий на аналітичної 
стадії підготовки оперативних заходів, а 
також потім, на стадії оцінки результатів 
проведених заходів з метою виявлення 
помилок, провини і визначення покаран-
ня. Якщо на стадії підготовки ми презум-
пурували ризик (тобто заявили про його 
наявність), запропонували заходи забез-
печення, виходячи з наявності ризику, то 
опонентам ніби пропонується спростувати 
наявність ризику, заявити про надмірність 
пропонованих заходів, але за наявності 
безперечних доказів. Тепер звернемося до 
розслідування результатів проведення за-
ходів. Вони можуть бути позитивними або 
негативними. Якщо результати виявилися 
позитивними, поставлена мета була досяг-
нута, то, здавалося б, про презумпцію не 
варто було говорити. Насправді, і в цьому 
випадку іноді доводиться презумпурува-
ти ризик. Або правильніше буде говорити 
про постпрезумпурування ризику: опонен-
ти можуть говорити, що ризику насправді 
не було, вжиті заходи виявилися надлиш-
ковими, строки були затягнуті, виконавці 
нагороджені були незаслужено. Часто таке 
постпрезумпурування може виявитися ко-
рисним, сприяючи накопиченню позитив-
ного досвіду та зміцненню дисципліни.
Зовсім інакше йдуть справи, коли ре-

зультати проведеного заходу виявляються 
негативними. У цьому випадку мова вже 
не йде про презумпцію ризику. Мова йти-
ме про презумпцію вини або невинності. 
Якщо за основу буде прийнята презумп-
цію вини, то доводити її відсутність дове-
деться тим, хто взяв на себе презупування 
ризику. Якщо за основу візьмуть презумп-
цію невинності, то доводити провину на-
лежить обвинувачам. Від того, яка пре-
зумпція буде взята за основу, залежать 
долі людей, атмосфера в колективі, рішен-
ня, які будуть прийняті в аналогічних си-
туаціях. У національному і міжнародному 
праві існують обставини, що виключають 
злочинність діяння і юридичну відпові-

дальність. Для оперативно-розшукової ді-
яльності значення мають обґрунтований 
ризик, ризик, що пов’язаний із виконання 
наказу або розпорядження. Ризик визна-
ється обґрунтованим, якщо він застосова-
ний для досягнення мети, корисної для 
суспільства, якщо мета не могла бути до-
сягнута без ризику дією або бездіяльністю 
і що ризикували особою, були зроблені всі 
заходи для запобігання можливої шкоди. 
Питанням кримінально-правового регу-
лювання діяння, пов’язаного з ризиком, 
присвячена робота О.І. Ющик [3]. Ціка-
вою в плані порушеного нами питання є 
робота Д.О. Беззубова, присвячена ризи-
ку в службово-бойовій діяльності органів 
внутрішніх справ України [4].
Особливістю презумпції ризику є те, що 

суб’єкт суспільних відносин, пов’язаних 
з ризиком, як правило, має на меті своєї 
діяльності повсякденне спростування пре-
зумпції ризику. У цьому сенсі презумпція 
ризику завжди виступає заперечливою. Іс-
торична основа презумпції ризику полягає 
в тому, що в праві чільну роль грає масш-
таб наслідків можливих невдач (медицина, 
банківська справа, безпека). Тут в основі 
ризику особливим чином лежить потен-
ційна небезпека. Велике значення в цьо-
му зв’язку набуває властивість обґрунто-
ваності ризику. Але при цьому забувають 
про рушійні сили ризику: надію на одер-
жання позитивних результатів, не дивля-
чись на наявність перешкод і небезпек на 
шляху їх досягнення. Неодноразово було 
вказано на те, що властивості людської 
психіки такі, що якщо очікуються відчутні 
результати, ніякий ризик не може зупи-
нити дійову особу [5]. Це не просто влас-
тивість людської сутності, це об’єднуюча 
риса людства на шляху прогресу, в ньому 
полягає сутність діалектики природи.
Забуваючи про дуалістичну приро-

ду ризику, ми втрачаємо можливість 
об’єктивного формування презумпції ри-
зику. Переважаючий підхід відображає 
лише одну сторону ризикових явищ — по-
тенційну небезпеку невдач. Однак у ре-
альній практиці ризик не зводиться тільки 
до поняття небезпеки і має бути розгляну-
тий як єдність і боротьба двох протилеж-
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ностей: прагненням досягти позитивних 
результатів і при цьому запобігання втрат 
або, принаймні, скоротити їх масштаби.
Це дозволяє нам сформулювати визна-

чення презумпції ризику як припущення 
про можливість досягнення позитивного 
результату в умовах наявності перешкод і 
загроз, яке вважається дійсним, поки пра-
вильність його не буде відкинута. Таке 
визначення, на наш погляд, досить повно 
відображає дуалістичний характер ризику 
і діалектику оперативно-розшукової діяль-
ності зокрема.
Викладене вище не тільки не запере-

чує необхідності оцінки і мінімізації ри-
зику при плануванні та проведенні опе-
ративно-розшукових заходів, але і, так би 
мовити, підсилює їхню роль.
Як відомо, оцінка ризику має інтелек-

туально-правовий та вольовий зміст. Ін-
телектуальний аспект оцінки ризику ви-
ходить з принципової можливості вимі-
рювати параметри ризику і прогнозувати 
розвиток ризикових ситуацій. Вольовий 
аспект оцінки ризику має яскраво вира-
жений суб’єктивний характер. Якщо осо-
ба, яка здійснює оцінку ризику вольовим 
чином, приймає презумпцію, вважаючи її 
незаперечною, вона порушує право, бо не-
заперечною презумпція стає тільки в разі 
її юридичного закріплення на досить висо-
кому правовому рівні.
У процесі правового регулювання ри-

зиків найважливішою є аналітична ста-
дія. У юридичній практиці ризик тісно 
пов’язується з оцінкою і навіть формулю-
ється як наслідок цієї оцінки: «...ризик є 
наслідком рішення і завжди пов’язаний з 
суб’єктом, який не тільки здійснює вибір, 
але й оцінює ймовірності можливих подій 
та пов’язані з ними втрати» [5]. Керівник, 
віддаючи наказ або розпорядження, без-
посередній виконавець оперативно-роз-
шукового заходу, слідчий, який розслідує 
негативні результати заходу, прокурор і 
навіть суддя просто зобов’язані керувати-
ся презумпціями на кожному етапі своєї 
діяльності чи, іншими словами, презумпу-
вати ризик.
Слід визнати, що оцінка ризику най-

більш складно піддається формалізації в 

правовій сфері. Існує, принаймні, три під-
ходи до вирішення цього питання.
Класичний підхід ґрунтується на мож-

ливостях теорії ймовірності, факторного 
аналізу та багатовимірного шкалювання 
[6]. Такий підхід застосовується для оцін-
ки ризику тільки в гранично спрощених 
фінансових системах.
Застосування підходу, заснованого на 

дослідженні частоти ризикових випадків, 
можливе лише по відношенню до стійких 
і повторюваних процесів. Застосування 
цього підходу вимагає спостереження, до-
свіду та узагальнення репрезентативного 
матеріалу. Однак, за словами В.С. Дієва, 
ніяка індивідуальна подія, а саме такі події 
є характерними для оперативно-розшуко-
вої діяльності, не може бути характеризо-
вана частотою, і тому немає сенсу говори-
ти про її вірогідність [7]. Це не дозволяє 
відносно точно оцінити правові прецеден-
ти та казуси, що виникають у зв’язку з ри-
зиком оперативно-розшукової діяльності.
Третій підхід заснований на 

суб’єктивному аналізі. Оскільки презумп-
ція ризику має суб’єктивний характер [8], 
саме цей метод є перспективою при оцін-
ці ризику в оперативно-розшуковій діяль-
ності. Суб’єктивна оцінка ризику завжди 
більш тісно пов’язана з багатофакторним 
експертним аналізом, порівняно з попере-
дніми варіантами оцінки. Саме комплек-
сність оцінки може стати визначальним 
чинником набуття впевненості в причин-
но-наслідкових зв’язках між ризиком і 
юридичними наслідками, бо саме це має 
особливо велике значення у праві.
Як будь-який цілеспрямований процес, 

протяжний у часі, оцінка ризику повинна 
проводитися в кілька етапів.
Попередня оцінка здійснюється 

суб’єктом – виконавцем до моменту при-
йняття ризику. Попередня оцінка ризику 
повинна брати до уваги не тільки ймовір-
ність, але і фактори ризику - конкретні 
детермінанти формування і розвитку ри-
зикового явища, що відображають його 
внутрішню і зовнішню причинну обумов-
леність. Фактори ризику та їх оцінка до-
зволяють виявити закономірність ризи-
кового явища та здійснити прогноз його 
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розвитку. При цьому зовнішні фактори 
відносяться до явищ, які об’єктивно не 
пов’язані з діями суб’єктів – виконавців. 
А внутрішні чинники, навпаки, мають тіс-
ний зв’язок з діями суб’єктів – виконавців, 
їх мотивацією та поведінкою. У системі 
юридичних фактів, тобто конкретних об-
ставин навколишньої дійсності, з якими 
норми права пов’язують настання відпо-
відних правових наслідків, зовнішні фак-
тори можна визначити як події або стани, 
а внутрішні – як дії (правомірні або непра-
вомірні дії або бездіяльність).
На оперативній стадії оцінки ризику 

слід проводити аналіз ситуації в її само-
розвитку, зокрема, коли мінімізація ризи-
кових втрат можлива за допомогою опе-
ративного втручання. На жаль, специфіка 
оперативно-розшукової діяльності така, 
що можливості правового впливу на фак-
тори ризику у процесі його розгортання 
знижуються через дефіцит часу і виник-
нення невідворотних дій. Проте, логіка, 
виявлена в ході оцінки ризику, може вка-
зати на правильність або помилковість 
обраної тактики і визначити необхідність 
і можливість проведення екстрених кори-
гувань.
На цих стадіях відбувається визначен-

ня якісних і кількісних параметрів ризиків 
з юридичної точки зору.
На останній стадії – правореалізацій-

ній – виникає необхідність формулювання 
рішення по ризику, тобто здійснити оста-
точну оцінку прийняття ризику. Оцінка 
за результатами дії/бездіяльності в умовах 
існування ризику здійснюється в проце-
сі правозастосування, наприклад, при-
тягнення до юридичної відповідальності. 
Саме на цій стадії повною мірою вико-
ристовується засіб юридичної презумпції. 
Ця атрибутивна ознака ризику дозволяє 
говорити про виключно суб’єктивну при-
роду ризику. Зокрема, В. А. Ойгензіхт роз-
глядає ризик як «суб’єктивну категорію, 
яка існує паралельно з виною, але може 
існувати і спільно з нею як психічне став-
лення суб’єктів до результату власних дій 
та дій інших осіб, а також до результату 
об’єктивно-випадкових або випадково-не-
можливих дій суб’єктів (подій), що вира-

жається в усвідомленому допущенні не-
гативних, у тому числі невідшкодованих 
наслідків» [9].
На процес оцінки та підсумкові висно-

вки впливає точка зору самого суб’єкта 
ризикових відносин (вона обов’язкова 
для прийняття ситуації як ризикової), так 
і третіх осіб, які в силу своїх службових 
обов’язків регламентують і визначають 
обґрунтованість та правомірність поведін-
ки суб’єкта в умовах прийняття ризику. 
Враховуючи відмінність установок і цілей, 
оцінки можуть не збігатися і навіть бути 
радикально протилежними.
Специфіка правової оцінки ризику на 

індивідуальному рівні правового регулю-
вання полягає в тому, що ризик розкри-
вається в умовах конкретних обставин. 
Це робить оцінку предметною. На рівні 
нормативного регулювання для оцінки 
ризику та побудови презумпції необхідно 
використовувати прийоми абстрагуван-
ня й узагальнення експертного знання. 
На жаль, такі прийоми використовуються 
вкрай обмежено.
Правові наслідки оцінки ризику зазви-

чай зводяться до наступних висновків [10]:
• спочатку оцінка закріплює припу-

щення про ризиковий характер оператив-
но-розшукової діяльності, яка закріплена 
в правових нормах; тут, у першу чергу, 
важливі ймовірність настання невдачі і її 
можливий масштаб;

• надалі оцінка ризику зумовлює пра-
вові можливості управління ризиками, 
вимагаючи від учасників оперативно-роз-
шукової діяльності залучення конкретних 
заходів мінімізації ризику;

• при притягненні до юридичної від-
повідальності за вчинення правопорушен-
ня, пов’язаного з ризиковою поведінкою, 
оцінка ризику дозволяє визначити обґрун-
тованість (розумність) поведінки суб’єкта 
правопорушення.
Мінімізація ризику можлива за двома 

напрямками [11].
По-перше, можна знижувати або на-

віть виключати вплив деяких факторів, 
що обумовили ризикову ситуацію. Попе-
редній моніторинг факторів ризику майже 
завжди сприяє мінімізації ризику, особли-
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во якщо небезпечні фактори діагностують-
ся на ранніх стадіях. 
По-друге, можна збільшувати ймовір-

ність успішного результату, розвиваючи і 
заохочуючи фактори успішного розвитку 
ризикової ситуації. Так, пошуки запасних 
шляхів при виконанні відповідального за-
ходу краще гарантують досягнення мети, 
ніж безваріантне виконання. Крім того, 
пропагування правомірної поведінки та 
заохочення такої поведінки є додатковим 
засобом зниження ризику.
Рівні прийняття ризику різні. На інди-

відуальному рівні ризик приймається осо-
бами, які ризикують. Ступінь свободи при 
прийнятті ризику на індивідуальному рів-
ні обмежена нормативами і наявними ре-
сурсами. На рівні оцінки результатів ризи-
кових дій приймаються нормативні прави-
ла оперування ризиками. При цьому важ-
ливе значення набуває політико-правовий 
рівень оцінки ризику, на якому фіксуються 
загальні підходи до управління ризикови-
ми явищами (концепції національної, дер-
жавної, інформаційної безпеки).
Характер і ступінь передбачуваних на-

слідків, безумовно, визначальним чином 
впливають на якість самої презумпції. Зо-
крема, якщо аналіз наслідків несприятли-
вого розвитку ризикової ситуації свідчить 
про порівняно невеликі втрати, то залу-
чення правових механізмів може бути не 
актуальним. Тут застосовується правило 
стриманості (необхідності і достатності) 
правової регламентації суспільних відно-
син.

Висновки
Викладене вище свідчить про те, що 

правова презумпція ризику за своїм зміс-
том мінлива і фіксується у праві із політич-
ними, економічними, соціальними, пси-
хологічними та іншими припущеннями. 
Тому, здійснюючи правове регулювання 
ризику, слід звертати увагу на традиційні 
уявлення про ризик, що презумпується. 
Для правильного відображення науково 
обґрунтованих уявлень про ризик зв’язок 
між правом і практикою повинний бути 
найбільш тісним.

Правова презумпція ризику істотно 
виділяється тим, що містить попередню 
оцінку можливих несприятливих наслід-
ків і більш повно визначає сам ризик — не 
тільки як можливу небезпеку, як поперед-
ження про неї, але і як досяжний позитив-
ний результат. Для учасників суспільних 
взаємодій це становить цінну вказівку на 
дуалістичну природу ризику, її діалектич-
ну необхідність.
Крім того, презумпція ризику вводить 

інструменти управління ризиком, а за пев-
них обставин є чинником, що впливає на 
ступінь юридичної відповідальності. Тео-
ретичне осмислення і практичне втілення 
презумпції ризику в даний час не одержа-
ло поки достатнього відображення в праві. 
Однак, зважаючи на появу нових викликів 
і загроз (тероризм, економічна нестабіль-
ність, загрози територіальній цілісності 
і суверенітету держави), вивчення ризи-
кових явищ і механізмів, що дозволяють 
чинити на них вплив в оперативно-розшу-
ковій діяльності, має самостійну спрямова-
ність і актуальність.
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АНОТАЦІЯ 
Визначено сутність презумпції ризику, діа-

лектичний характер ризику та роль процедури 
презумпіювання на аналітичній стадії підго-
товки та розслідування результатів оператив-
них заходів, позначені спеціальні засоби знижен-
ня ризику.

SUMMARY 
The essence of the presumption of risk have been 

defi ned, the dialectical nature of risk and the role of 
presumption procedure for the analytical preparation 
and investigation of the result of the operations have 
been indicated, specifi c risk reduction measures have 
been identifi ed
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ÑÊËÀÄÎÂ² ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃÓ Â 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÎÐÃÀÍ²Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ

Определены составляющие криминологи-
ческого мониторинга в деятельности органов 
прокуратуры. Установлен ряд закономер-
ностей и характерных территориальных и 
региональных особенностей криминогенной 
обстановки. Доказано, что для организации 
эффективной системы деятельности органов 
прокуратуры в рамках государственной кри-
минологической политики необходимым яв-
ляется криминологический мониторинг.

Ключові слова: кримінологічний моніторинг, 
прокуратура, попередження, протидія, злочин-
ність, складова.

 ²ÙÓÊ Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîðàíò 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 343.97 (477)

не спостереження за станом об’єктів, явищ, 
процесів з метою їхньої оцінки, контролю і 
прогнозу [1, с. 147]. 
На думку кримінологів, кримінологіч-

ний моніторинг включає: 
– визначення теоретичних понять, ці-

лей і завдань, методів дослідження;
– соціальну ситуацію в регіоні, методи-

ку визначення рівня і тенденцій її зміни; 
– кримінальну ситуацію (кримінологіч-

ні характеристики причинного комплексу 
злочинності; характеристики злочинців; ха-
рактеристики системи запобіжного впливу) 
[2, с. 409].
Щодо кримінологічного моніторингу в 

діяльності органів прокуратури, то він може 
включати аналіз наступних окремих складо-
вих, що вирішують більш вузькі завдання на 
пріоритетних напрямках, з яких складаєть-
ся характеристика всіх ознак ситуації.

1. Встановлення об’єктивної та повної 
оцінки сформованої криміногенної обста-
новки в цілому в державі, з огляду на осо-
бливості її характеристик по окремих най-
більш кримінально уражених регіонах. Але 
при цьому важливо дотримуватись підходу 
із двох протилежних сторін. По-перше, ви-
значити масштаби, межі інтересів, рівень 
поширеності самої злочинності. Проводячи 
моніторинг, можна встановити низку зако-
номірностей і характерних територіальних 
та регіональних особливостей. По-друге, 
провести аналіз розмірів населення, пред-
ставленого у вигляді жертв (потерпілих від 
злочинів). Даний моніторинг ситуації вклю-

На сьогодні замість звичного і розро-
бленого в науці кримінології поняття «кри-
мінологічне дослідження» дедалі частіше 
став використовуватись як ученими, так і 
практиками термін «моніторинг», причому 
вживається він у найрізноманітніших сло-
восполученнях і словоформах. Найчастіше 
він застосовується, коли мова йде про необ-
хідність проведення моніторингу ситуації зі 
злочинністю або моніторингу ефективності 
протидії злочинності. 
Проте, в науковій літературі не зустрі-

чається позначення того, що саме входить 
до кримінологічного моніторингу в контек-
сті діяльності окремих правоохоронних ор-
ганів. У зв’язку з цим, метою даної статті є 
спроба з’ясувати складові кримінологічного 
моніторингу в діяльності органів прокурату-
ри.
У широкому сенсі під моніторингом розу-

міють спеціально організоване систематич-
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чає всебічну оцінку інформації правоохорон-
них органів про зареєстровані злочини, з од-
ного боку, а з іншого − про процеси віктимі-
зації, безпосередньо тих, хто постраждав від 
злочинів.
Кардинальним кроком на шляху запро-

вадження механізмів кримінологічного мо-
ніторингу в діяльності органів прокуратури 
стало створення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, його процесуальної складової 
та аналітичного функціоналу.
Зокрема, протягом 2013 року в органах 

прокуратури автоматизовано усі форми звіт-
ності і суттєво розширено аналітичні можли-
вості інформаційної системи. З метою запо-
бігання порушенням облікової дисципліни, 
забезпечення об’єктивності відомостей про 
кримінальні правопорушення та осіб, які 
їх вчинили, реєстр доповнено логічними та 
контрольними перевірками.
Ужито низку заходів, спрямованих на 

приведення у відповідність до потреб прак-
тики та змін у законодавстві системи обліку 
результатів прокурорсько-слідчої діяльності.
З метою підвищення ефективнос-

ті прокурорського нагляду і контролю за 
об’єктивністю внесеної до ЄРДР інформації 
та достовірності статистичної звітності про-
курорами обласного рівня ініційовано низку 
організаційно-практичних та методичних 
заходів. Проблеми у цій сфері обговорено на 
32 засіданнях колегій, 130 оперативних, 19 
координаційних і міжвідомчих нарадах (ак-
тивно застосовувалися такі заходи прокуро-
рами Чернівецької, Луганської, Хмельниць-
кої областей та міста Києва).
Враховуючи істотні нововведення, про-

ведено численні навчальні заходи, розро-
блено низку документів методичного спря-
мування (найбільше – прокурорами міста 
Києва, Донецької, Миколаївської та Черні-
вецької областей).
Унаслідок належного реагування на фак-

ти порушень до відповідальності притягнуто 
понад 400 осіб, насамперед у Миколаївській 
(73), Дніпропетровській (49), Житомирській 
(38), Луганській (36) областях.
Разом з тим, потребує посиленої уваги 

забезпечення об’єктивного висвітлення в 
Реєстрі відомостей про кримінальні право-
порушення, осіб, які їх вчинили, та резуль-

татів досудового розслідування. Не досяг-
нуто повноти та достовірності обліку право-
порушень у сферах службової та господар-
ської діяльності і проти власності. У понад 
4,3 тис. таких злочинів дотепер не внесено 
обов’язкових відомостей про їх вчинення на 
підприємствах, в установах, організаціях, за 
видами економічної діяльності. За два остан-
ніх місяці 2013 року кількість таких правопо-
рушень збільшилася майже на дві третини. 
Найбільше порушень допущено в місті Киє-
ві (1518), Одеській (439), Чернівецькій (236), 
Харківській (234), Дніпропетровській (197), 
Донецькій (167), Полтавській (153), Луган-
ській (148), Київській (117) областях та місті 
Севастополі (142).
Вимагає покращення стан забезпечен-

ня об’єктивного відображення розміру сум 
встановлених та відшкодованих матеріаль-
них збитків. Тільки реєстраторами органів 
досудового розслідування Дніпропетров-
ської області (917,2 млн. грн.) та міста Києва 
(125,7 млн. грн.) внесено недостовірних да-
них на суму понад 1 мільярд гривень.
Продовжують мати місце факти необ-

ґрунтованого відображення інформації про 
кількість осіб, які вчинили кримінальні пра-
вопорушення. За відсутності дієвого конт-
ролю близько тисячі (877) правопорушни-
ків безпідставно залишаються на обліку. Не 
сприяло виправленню становища запрова-
дження у системі контролю основних карток 
правопорушника (за винятком Вінницької, 
Волинської та Херсонської областей). Най-
більше таких порушень допущено органами 
досудового розслідування Одеської (158), 
Харківської (144) областей та міста Києва 
(91).
Дотепер не забезпечено належного 

контролю за достовірністю даних про ква-
ліфікацію дій понад 4 тисяч правопоруш-
ників при оголошенні підозри та при закін-
ченні досудового розслідування, насампе-
ред у місті Києві (521), Дніпропетровській 
(404), Одеській (361), Кіровоградській (323), 
Хмельницькій (235) областях та Автономній 
Республіці Крим (200).
Проблемним залишається питання по-

вноти обліку відомостей про тривалість дії 
організованих груп і злочинних організацій. 
Зазначені дані відсутні у кожному десятому 
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провадженні (19 із 185) та щодо кожного 
сьомого правопорушника цієї категорії (115 
з 784), найбільше – у місті Києві, Київській, 
Житомирській та Тернопільській областях.
Слід визнати недостатніми заходи, вжиті 

на цьому напрямі в окремих регіонах. Упро-
довж року виявлялися факти перекручення 
показників слідчої звітності щодо порушен-
ня конституційних прав громадян у місті 
Києві, Дніпропетровській, Херсонській об-
ластях, порушень при внесенні відомостей 
до Єдиної системи статистики та аналізу – у 
прокуратурах Автономної Республіки Крим, 
Київської, Одеської областей.
Іншим важливим напрямом криміноло-

гічного моніторингу в актуалізованому роз-
різі є робота з розгляду звернень громадян.
Зміни у законодавстві щодо діяльнос-

ті прокуратури, упровадження нового 
КПК України зумовили суттєве зменшен-
ня кількості звернень. У 2013 році їх ви-
рішено 275 тис. (-20%), з яких майже 11 
тис. – від народних депутатів України. Від 
загалу вирішено 43% звернень з питань 
досудового розслідування, 25% – з нагляду 
за додержанням і застосуванням законів, 
5,6% – представництва інтересів громадян 
та держави в суді. За належністю до орга-
нів виконавчої влади, місцевого самовря-
дування та державного контролю надісла-
но понад 201 тис. звернень (41% із 492 тис. 
розглянутих).
Задоволено понад 10,2 тис. звернень 

(4%). Їх питома вага у прокуратурах Жито-
мирської, Рівненської, Сумської, Харківської, 
областей та Дніпровської екологічної ста-
новить від 5% до 8%, у прокуратурах Запо-
різької області, Південного та Центрального 
регіонів з нагляду за додержанням законів у 
воєнній сфері – від 11% до 18%. Водночас у 
прокуратурах Автономної Республіки Крим, 
Вінницької, Закарпатської, Миколаївської, 
Чернігівської областей та міста Києва рівень 
цієї роботи не перевищує 2,5%.
За результатами розгляду звернень на 

20% зросла кількість притягнутих до відпо-
відальності службових осіб, з яких кожен 
третій – посадова особа органів державного 
нагляду (контролю). Прокурорами Автоном-
ної Республіки Крим, Вінницької, Житомир-
ської областей до відповідальності притяг-

нутий кожен шостий-восьмий такий посадо-
вець.
На третину зменшилася кількість задо-

волених звернень від народних депутатів 
України (за винятком прокуратур Одеської, 
Сумської, Черкаської областей). Не задо-
волено жодного депутатського документу у 
прокуратурах Волинської, Чернівецької об-
ластей та міста Севастополя.
З питань нагляду за додержанням і за-

стосуванням законів задоволено 5,5 тис. 
звернень, з яких 80% – про захист конститу-
ційних прав і свобод.
У сфері оплати праці поновлено права 

кожного другого громадянина. Прокурора-
ми Львівської, Рівненської областей, міста 
Києва, Південного та Центрального регіо-
нів з нагляду за додержанням законів у во-
єнній сфері задоволено кожне друге таке 
звернення, Запорізької та Харківської об-
ластей – 90%. Низька ефективність роботи з 
цих питань у прокуратурах Миколаївської та 
Чернігівської областей.
Задоволено кожне восьме звернення у 

сфері захисту прав і свобод дітей. Найкра-
ще спрацювала прокуратура Рівненської 
області, якою задоволена кожна друга за-
ява. У Дніпропетровській, Житомирській 
та Одеській областях права дітей поновлено 
тільки після надходження депутатських до-
кументів.
У сфері економічних відносин переважа-

ють задоволені звернення з питань оподат-
кування та про власність. Задоволено депу-
татські документи у цій сфері прокурорами 
Запорізької, Сумської, Хмельницької облас-
тей та міста Києва.
На чверть зменшилася кількість задово-

лених звернень з питань охорони та вико-
ристання земель. Водночас спостерігається 
тенденція до збільшення кількості виріше-
них та задоволених депутатських докумен-
тів.
При зниженні на 20% числа вирішених та 

задоволених скарг щодо досудового розслі-
дування, загальна їх кількість від вирішених 
залишається найбільшою (майже 120 тис.). 
Прокуратурою Черкаської області задоволе-
но депутатське звернення щодо порушення 
конституційних прав і свобод громадян, до-
пущених слідчими органів прокуратури.
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На особистому прийомі прийнято 115 
тис. звернень, з яких понад 2 тис. – особисто 
прокурорами обласного рівня. У Генераль-
ній прокуратурі прийнято 2,4 тис. громадян, 
переважно зі скаргами з питань досудового 
розслідування.
Удвічі зменшилася кількість звернень, 

вирішених понад установлений законом 
строк. З порушенням встановленого поряд-
ку розглянуто 90 заяв, у тому числі 6 – від 
народних депутатів України (прокуратури 
Дніпропетровської області, міста Києва та 
центральний апарат). Усупереч чинним ви-
могам допускалися випадки направлення 
депутатських документів підпорядкованим 
прокурорам (прокуратури Київської, Одесь-
кої областей).

2. Проведення моніторингу всіх успіш-
но реалізованих і «провальних» раніше ді-
ючих концепцій і програм державного, регі-
онального та місцевого рівнів з питань про-
тидії злочинності та запобігання злочинам. 
Органам прокуратури необхідно одержати 
вичерпну відповідь на запитання, що спри-
чинило низьку ефективність раніше діючих 
програм і які причини обумовили це.

3. Здійснення моніторингу ефективнос-
ті роботи правозастосовної та виконавчої 
систем державних органів, що здійснюють 
кримінально-правову боротьбу зі злочинніс-
тю і наслідками злочинності, для того щоб 
розкрити найбільш типові та поширені по-
милки в цій сфері, які також впливають на 
загальний стан проблеми. Адже багато змін 
державної політики у сфері боротьби зі зло-
чинністю були прямо пов’язані із законодав-
чими нововведеннями, змінами і доповне-
ннями, внесеними в чинний Кримінальний 
кодекс України, різними підходами до при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
й покарання тощо. Кримінологічний моні-
торинг законів, що діють у теперішній час, 
та практики їхнього застосування дозволять 
надалі виробляти пропозиції для подальшо-
го удосконалення законів, спрямованих на 
боротьбу зі злочинністю.

4. Моніторинг можливостей та ефектив-
ності чинного кримінального покарання за 
злочини, що застосовується у поєднанні з на-
ступним комплексом заходів із ресоціалізації, 
соціально-психологічної адаптації до життя. 

Це одна зі складних проблем. Кримінальне 
покарання, що застосовується до злочинців, 
у багатьох з яких під впливом тривалого пе-
ребування в місцях позбавлення волі дефор-
мована психіка, змінилися погляди, потреби, 
звички і навіть відбулася деградація особис-
тості, виявляється малоефективним і не може 
досягти поставлених цілей. У зв’язку з цим, 
варто підтримати висловлену думку про не-
обхідність у кримінально-правовому поряд-
ку передбачити застосування до окремих ка-
тегорій злочинців обов’язкових заходів пси-
хологічної корекції. Наприклад, ці заходи 
можуть застосовуватися, по-перше, до осіб, 
які вчинили наркозлочини і не потребують 
лікування від наркоманії, але психологічно є 
запущеними і становлять групу ризику, по-
друге, до осіб, що вчинили злочини і визнані 
на підставі медичного висновку такими, що 
потребують лікування від наркоманії, одно-
часно із застосуванням примусових заходів 
медичного характеру з метою нормалізації 
їхнього психологічного стану і соціальної ре-
інтеграції на підставі рішення суду [3, с. 5-10].

5. Моніторинг громадської думки, 
з’ясування ступеня готовності громадянсько-
го суспільства надавати допомогу в протидії 
злочинності, запобіганні злочинам особливо 
серед підростаючого покоління, можливос-
ті вибудовування громадськістю загороджу-
вальних бар’єрів на шляху злочинців. Силами 
тільки органів прокуратури та інших право-
охоронних органів неможливо впоратися з 
лихом, що прийшло на територію України. 
Потрібна активна позиція всього громадян-
ського суспільства. У зв’язку з цим, важливо 
досліджувати рівень готовності і бажання 
окремих категорій населення брати участь у 
профілактиці, наданні психологічної допо-
моги і підтримки неповнолітніх і малолітніх, 
здатних потрапити в злочинні мережі і т. д. 
Необхідно визначити загальний настрій і 
ставлення всього населення в цілому та най-
більш активної його частини як до злочиннос-
ті, так і до всієї системи профілактичних захо-
дів, які реалізує держава в межах оголошеної 
нею політики у сфері протидії злочинності.

6. Систематичне здійснення моніторин-
гу ефективності діяльності правоохоронних 
органів для того, щоб вчасно бачити і ви-
правляти допущені помилки, вносити не-
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обхідні корективи з метою максимального 
досягнення поставлених завдань. Через ці 
органи реалізується кримінальна політика 
держави у сфері протидії злочинності, ви-
значаються пріоритетні напрями, здійсню-
ється взаємодія, погодженість всієї системи 
заходів запобігання і протидії, здійснюється 
координація дій державних органів та гро-
мадських організацій, задіяних у боротьбі зі 
злочинністю [4, с. 16-17].
Підбиваючи підсумки, варто зробити 

основний висновок: для того, щоб організу-
вати ефективну систему діяльності органів 
прокуратури в межах державної криміно-
логічної політики, необхідним є криміноло-
гічний моніторинг. Тільки повне розуміння 
того, що відбувається з поширенням злочин-
ності та протидією їй у сучасних умовах, до-
зволить знайти вихід із ситуації, що склалася. 
Без дослідження всіх проблем, що супро-

воджують злочинність, вивчення наявного 
досвіду в історії нашої держави і за кордоном, 
аналізу минулих помилок неможливо по-
будувати майбутню систему захисту від кри-
мінальних погроз. Необхідним є всебічний 
та об’єктивний моніторинг криміногенної 
ситуації як у країні в цілому, так і в окремих 
особливо неблагополучних за рівнем злочин-
ності регіонах, конкретних районах, містах. 
Треба зробити все, щоб зупинити поширення 
злочинності по країні, врятувати підростаюче 
покоління, а отже, і майбутнє нашої держави.
Отже, до складових кримінологічного 

моніторингу в діяльності органів прокура-
тури належать: 1) встановлення об’єктивної 
та повної оцінки сформованої криміноген-
ної обстановки в цілому в державі, з огляду 
на особливості її характеристик по окремих 
найбільш кримінально уражених регіонах; 
2) проведення моніторингу всіх успішно реа-

лізованих і «провальних» раніше діючих кон-
цепцій і програм державного, регіонального 
та місцевого рівнів з питань протидії злочин-
ності та запобігання злочинам; 3) здійснен-
ня моніторингу ефективності роботи право-
застосовної та виконавчої систем державних 
органів, що здійснюють кримінально-право-
ву боротьбу зі злочинністю і наслідками зло-
чинності, для того щоб розкрити найбільш 
типові та поширені помилки в цій сфері, які 
також впливають на загальний стан про-
блеми; 4) моніторинг можливостей та ефек-
тивності чинного кримінального покарання 
за злочини, що застосовується у поєднанні 
з наступним комплексом заходів із ресоці-
алізації, соціально-психологічної адаптації 
до життя; 6) систематичне здійснення моні-
торингу ефективності діяльності правоохо-
ронних органів для того, щоб вчасно бачити 
і виправляти допущені помилки, вносити 
необхідні корективи з метою максимального 
досягнення поставлених завдань. 
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АНОТАЦІЯ 
Визначено складові кримінологічного мо-

ніторингу в діяльності органів прокуратури. 
Встановлено низку закономірностей і характер-
них територіальних та регіональних особливос-
тей криміногенної обстановки. Доведено, що для 
організації ефективної системи діяльності орга-
нів прокуратури в межах державної криміноло-
гічної політики необхідним є кримінологічний 
моніторинг.

SUMMARY 
The composition of criminological monitoring of 

the prosecution is defi ned. A specifi c local and regional 
characteristics of the crime situation is established. It is 
proved that for effective system of prosecution within the 
state criminological policy is necessary criminological 
monitoring.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÓ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ 
ØÏÈÃÓÍÑÒÂÎ ÍÀ ÒÅÐÅÍÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

В статье проводится исторический ана-
лиз нормативно-правовых актов, касающих-
ся развития законодательства об уголовной 
ответственности за шпионаж в Украине. По 
результатам научного исследования делаются 
выводы относительно генезиса шпионажа на 
территории Украины
Ключові слова: шпигунство, державна зрада, по-

сягання на державні інтереси, злочини проти основ 
національної безпеки
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праці цих науковців залишаються фунда-
ментальними та актуальними й дотепер.
Наукові роботи зазначених вчених зде-

більшого стосувалися суспільно небезпеч-
них посягань, які зараз містяться в першо-
му розділі Особливої частини КК України 
(Злочини проти основ національної безпе-
ки України) та досліджувались, як правило, 
лише під кутом загальної характеристики 
суспільно небезпечних діянь, які посяга-
ють на інтереси держави.
Водночас, не дивлячись на велику на-

укову зацікавленість відносно дослідження 
проблем, які стосуються кримінальної від-
повідальності за злочини проти основ на-
ціональної безпеки України, питання, які 
відносяться до історії розвитку законодав-
ства про кримінальну відповідальність за 
шпигунство на теренах України, у науковій 
літературі мають фрагментарний характер.

Мета статті полягає у проведенні іс-
торичного аналізу розвитку кримінальної 
відповідальності за вчинення шпигунства 
на теренах України.

Основні результати дослідження
Оскільки науковий розгляд будь-якої 

проблеми доречно починати з дослідження 
історіографії, що сформувало систему по-
глядів на те чи інше питання, для правиль-
ного розуміння історії розвитку законо-
давства про кримінальну відповідальність 
за шпигунство на теренах України суттєве 
значення має дослідження історіографії 

Постановка проблеми
При дослідженні історії розвитку за-

конодавства про кримінальну відповідаль-
ність за шпигунство на теренах України не-
обхідно зупинитися на аналізі нормативно-
правових джерел, які існували у різні часи 
при становленні та розвитку української 
державності. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій

Вагомий внесок у вивченні проблем, які 
стосуються злочинів проти основ національ-
ної безпеки України у різні часи зробили 
такі вчені, як: Г. З. Анашкін, О. Ф. Банти-
шев, Ю. В. Баулін, С. В. Дьяков, О. Ю. Зво-
нарьов, В. К. Матвійчук, Д. О. Олєйніков, 
В. Я. Тацій, Р. Л. Чорний, К. Г. Фетисенко, 
М. І. Хавронюк, В. М. Шлапаченко та інші. 
Не дивлячись на те, що більшість наукових 
досліджень, які стосуються протидії злочи-
нам проти основ національної безпеки ста-
ла науковим здобутком у різні часи станов-
лення та розвитку української державності, 
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розвитку не лише радянського законодав-
ства про контрреволюційні (особливо не-
безпечні державні) злочини, а і законодав-
ства дорадянського періоду [6, с. 12].
Кримінальна відповідальність за шпи-

гунство вперше встановлена Третім Ста-
тутом Великого князівства Литовського 
1588 р. і була складовою державної зра-
ди. Об’єктом злочину визнавався сувере-
нітет і територіальна цілісність держави. 
Суб’єктивна сторона злочину характери-
зувалась умисною формою вини [5, с. 34]. 
Суб’єктом злочину визнавалися як піддані 
князівства, так і іноземці, які досягли шіст-
надцятирічного віку [3, с. 196]. 
Починаючи з другої половини XVII ст., 

на Слобідській Україні починає поширюва-
тися російське законодавство. Особливого 
значення для російського права набув Ли-
товський статут, під впливом якого укла-
дено Соборне Уложення 1649 р. [14, с. 8],          
у якому були закріплені такі суспільно не-
безпечні діяння, як злочини проти держа-
ви, серед яких одне з основних місць по-
сідала кримінальна відповідальність за зра-
ду [17, 26].
У XVIII ст. відбувається вдосконалення 

кримінального законодавства. Так, за часів 
царювання Петра I (1672-1725 рр.), було 
прийнято “Артикул воїнській” (1715 р.). 
Даний нормативно-правовий акт відобра-
жав правила несення служби та службові 
вимоги, окрім цього, він також містив нор-
ми кримінального права, які відображали 
склади злочинів проти держави.
За “Артикулом воїнськім” шпигунські 

дії охоплювались таким складом суспільно 
небезпечного діяння, як зрада. Відпові-
дальність за вчинення таких дій встанов-
лювалась у вигляді смертної кари та кон-
фіскації майна. Відбувається також уточ-
нення об’єкта і предмета посягання, такою 
стає інформація у військовій, політичній 
та економічній сферах. Для шпигунів по-
карання визначалось і обґрунтовувалось 
як звичаями ведення війни, так і нормами 
звичаєвого права. Саме в петровську епо-
ху іноземний полонений розглядається як 
суб’єкт шпигунства [21, с. 109-114].
Новацією щодо криміналізації шпигун-

ства в російському кримінальному законо-

давстві можна вважати закріплення у ст. 278 
Уложення про покарання кримінальні та 
виправні, а саме: відповідальність за вчи-
нення шпигунських дій у мирний час. По-
карання встановлювалось для російських 
підданих за повідомлення таємної інфор-
мації іноземним державам, не ворожим для 
Росії. Предмет злочину становили відомос-
ті, які містили державну таємницю, на той 
час це була інформація про розташуван-
ня військових підрозділів, схеми фортець 
тощо [16, с. 77-82].
Досліджуючи історію розвитку законо-

давства про кримінальну відповідальність 
за шпигунство на теренах України, немож-
ливо оминути увагою кримінальне законо-
давство, яке існувало з кінця ХІХ – початку 
ХХ століття.
Загальновідомо, що землі Галичини, 

Буковини та Закарпаття знаходилися під 
владою Австро-Угорської імперії. Тому до-
речно приділити увагу  кримінальному за-
конодавству як Австрійської імперії, так і 
Угорщини.
Австрійське кримінальне законодавство 

визначалось дією Кримінального уложення 
1852 р., яке включало в себе шпигунство у 
воєнний час і передбачалося §§ 144-148 
Глави 3 “Невірність”. Сам злочин характе-
ризується передачею ворогу військової ін-
формації. До відповідальності у вигляді до-
вічного ув’язнення притягалися як австро-
угорські піддані, так і іноземці [2, с. 69-71].
Кримінальним уложенням про злочини 

і проступки Угорщини 1879 р., шпигунські 
дії закріплялись у розділі про державну 
зраду. У якому було передбачено пере-
лік дій, за які міг бути довічно ув’язнений 
угорський підданий (повідомлення ворогу 
військової інформації, переховування шпи-
гуна, направлення ворожого солдата для 
розвідувальної діяльності або іншим чином 
сприяти ворогу). Щодо покарання інозем-
ця за шпигунські дії, враховувались міжна-
родні військові звичаї. Саме Уложення міс-
тило розмежування спеціальних суб’єктів 
шпигунських дій у зв’язку із доступом до 
таємної інформації [19, с. 246-248]. 
Повертаючись до аналізу історії росій-

ського кримінального законодавства, яке 
діяло на теренах України, слід зазначити, 
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що норми Уложення про покарання кри-
мінальні та виправні 1845 р. в подальшо-
му були доопрацьовані та знайшли своє 
відображення у Кримінальному Уложенні 
1903 р. [1, с. 15; 20, с. 2].
Згідно із Законом “Про зміну діючих 

законів про державну зраду шляхом шпи-
гунства в мирний час” від 5 липня 1912 р., 
шпигунство вперше розглядається як само-
стійний склад злочину [18]. 
Безпосередніми шпигунськими діями 

вважалися: сприяння уряду чи агенту іно-
земної держави у збиранні таємних відо-
мостей військового характеру; опубліку-
вання, повідомлення чи передача іншій 
особі, в інтересах іноземної держави, без 
відповідного дозволу секретних відомос-
тей чи предметів; вступ у змову з урядом чи 
агентом іноземної держави для вчинення 
зазначених вище дій; продаж або заявка до 
реєстрації в іноземній державі секретних 
винаходів та вдосконалень воєнного харак-
теру [15, с. 25-39].
Після перемоги Лютневої революції 

1917 р. та проголошення Третім Універ-
салом Української Центральної Ради авто-
номії у складі Російської федеративної рес-
публіки і до проголошення незалежності 
УНР до 9 січня1918 р. визначалося, що всі 
нормативно-правові акти, які діяли на те-
риторії УНР до 27 жовтня 1917 р. не були 
скасовані та мали законну силу. Це було за-
кріплено в Законі Центральної Ради «Про 
порядок видання законів» від 8 грудня 
1917 р. Характеризуючи ситуацію у зако-
нодавстві УНР під керівництвом гетьмана 
П. Скоропадського, в частині кримінальної 
охорони державної таємниці та протидії 
шпигунству, слід зазначити, що істотних 
кроків по вдосконаленню існуючих на той 
час норм, що встановлювали кримінальну 
відповідальність за шпигунські дії, зробле-
но не було [19, с. 269-270].

24 травня 1922 р. приймається Кримі-
нальний кодекс РСФРР. Даний норматив-
но-правовий акт відображав норми декре-
тів та містив судову практику по розгляду 
злочинів проти революції, який становив 
основу для кримінального законодав-
ства як УРСР, так і інших Союзних респу-
блік [4, с. 13]. Контрреволюційні злочини, 

до яких входило шпигунство, містились у 
І Розділі закону про кримінальну відпо-
відальність [22, с. 28]. Із введенням у дію 
КК УСРР 15 вересня 1922 р., всі попередні 
норми кримінального законодавства на те-
риторії України втратили свою чинність.
У Кримінальному законодавстві УСРР 

було закріплено не лише поняття “шпи-
гунство”, а також його ознаки. Так, у ст. 66 
КК УСРР під шпигунством розуміється сус-
пільно небезпечне діяння у вигляді переда-
чі, повідомлення, викрадення чи збирання 
відомостей, що мають характер державної 
таємниці, особливо військових, іноземним 
державам чи контрреволюційним організа-
ціям з контрреволюційною метою чи за ви-
нагороду. Суб’єктом злочину визнавалися 
як радянські громадяни, так і іноземці та 
особи без громадянства.
Санкція статті передбачала покарання у 

вигляді смертної кари з конфіскацією май-
на, а у випадку, якщо існують пом’якшуючі 
обставини, смертна кара могла бути заміне-
на на позбавлення волі не менш ніж на 5 
років з конфіскацією майна засудженого. 
У 1925 р. вносяться зміни до КК УСРР, 

на підставі Постанови ЦВК і РНК СРСР від 
14 серпня 1925 р. “Про шпигунство, а так 
само і про збирання та передачу економіч-
них відомостей, що не підлягають розголо-
шенню”, за яким були розширені норми 
ст. 66 КК УСРР. Зокрема, було уточнено 
диспозицію самої статті, розширено коло 
адресатів, які вказувались як “приватні осо-
би”. Також було змінено санкції статті, яка 
в залежності від обставин передбачала по-
карання у вигляді розстрілу чи трирічного 
ув’язнення. Враховуючи ступінь тяжкості 
діяння, передбачалося оголошення особи 
ворогом народу, що тягнуло за собою по-
збавлення громадянства та вигнання за 
межі держави з конфіскацією майна [9]. 

8 червня 1927 р. приймається новий КК 
УРСР. Даний КК у липні 1927 р. доповню-
ється главою про військові злочини, серед 
яких виокремлено військове шпигунство, 
яке полягало у передачі, збиранні з ме-
тою передачі відомостей або викраденні 
відомостей про обороноздатність СРСР та 
Збройні Сили. Адресатами таких дій вка-
зувались іноземні уряди, ворожі армії та 
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контрреволюційні організації. Покаран-
ня встановлювалось у вигляді розстрілу та 
конфіскації всього майна [12].
Із початком Другої Світової війни змі-

нюється порядок розгляду категорій зло-
чинів проти держави, це було зумовлено 
особливим періодом воєнного стану. Роз-
гляд справ про злочини, які посягали на 
встановлений правопорядок та державну 
безпеку, були підсудні військовим трибу-
налам. Вироки, які виносились військови-
ми трибуналами, не підлягали оскаржен-
ню [7].
Після перемоги у Другій Світовій війні 

відбувається поступова гуманізація кримі-
нального законодавства. Так, Указ Прези-
дії ВР СРСР “Про відміну смертної кари” 
від 26 травня 1947 р. встановлював замі-
ну вищої міри покарання на позбавлення 
волі строком до 25 років. Як зазначалося в 
документі, це було зумовлено відсутністю 
необхідності такого покарання у мирний 
час [10].
Натомість, загроза шпигунської діяль-

ності на території Радянського Союзу ви-
магала рішучих дій, спрямованих на недо-
пущення загрозливих для держави діянь і 
встановлення відповідальності, яка б вико-
нувала превентивну функцію. Як наслідок, 
12 січня 1950 р. було видано Указ Президії 
ВР СРСР “Про застосування смертної кари 
до зрадників Батьківщини, шпигунів, під-
ривників-диверсантів”, яким було дозволе-
но призначення вищої міри покарання до 
осіб, які визнавалися винними у вчиненні 
тяжких та особливо-тяжких злочинів про-
ти держави [8].
Важливим моментом у кримінальній 

відповідальності за шпигунство стало при-
йняття Закону СРСР “Про кримінальну 
відповідальність за державні злочини”, 
який у ст. 2 встановлював відповідальність 
за шпигунство із зазначенням суб’єкта про-
типравних дій − іноземного громадянина 
або особи без громадянства. Якщо ж особа, 
громадянин СРСР, вчиняла шпигунські дії, 
кваліфікація відбувалась за ст. 1 вказаного 
Закону, тобто особа несла відповідальність 
за державну зраду у формі шпигунства [11]. 
Таким чином, з прийняттям законодавцем 
вказаного закону було здійснено остаточ-

не віднесення шпигунства у самостійний 
склад злочину.

28 грудня 1960 р. приймається КК 
УРСР, який набув чинності 1 квітня 1961 
року. Злочини проти державної безпеки 
містились в Особливій частині. Так, ст. 56 
КК УРСР встановлювалась відповідальність 
за шпигунство громадянином Радянської 
держави. Шпигунство, вчинене іноземною 
особою або особою без громадянства, ква-
ліфікувалось за ст. 57 КК УРСР “Шпигун-
ство”. 
Зокрема, у диспозиції ст. 57 КК УРСР 

мова йшла про протиправну діяльність від-
носно передачі або збирання з метою пере-
дачі іноземній державі, іноземній органі-
зації або їх представникам відомостей, що 
становлять державну чи військову таємни-
цю і каралося позбавленням волі на строк 
від 7 до 15 років з конфіскацією майна або 
смертною карою з конфіскацією майна.
Подальші вдосконалення кримінально-

го законодавства у сфері держаної безпеки 
були пов’язані із прийняттям Конституції 
СРСР та республік Союзу.
Так, 11 січня 1984 р. приймається Указ 

Президії ВР СРСР “Про внесення змін та 
доповнень у деякі законодавчі акти СРСР 
про кримінальну відповідальність та кри-
мінальне судочинство”, переробки зазнав 
перший розділ, як і Закон “Про криміналь-
ну відповідальність за державні злочини”. 
Як наслідок, було зазначено, що об’єктом 
шпигунства вважаються суверенітет, обо-
роноздатність, територіальна недоторкан-
ність та державна безпека Радянського Со-
юзу. Зазначені зміни, як і сам КК СРСР, ді-
яли до проголошення незалежності Украї-
ни (24 серпня 1991 р.) 
Із здобуттям самостійності постало пи-

тання реформування існуючого і формуван-
ня власного законодавства. Діючий на той 
час КК УРСР 1960 р. було змінено на під-
ставі Закону України “Про внесення змін 
до Кримінального, Кримінально-процесу-
ального кодексів Української РСР, Кодексу 
Української РСР про адміністративні пра-
вопорушення та Митного кодексу України” 
від 17 червня 1992 р. [13].
Після прийняття 17 червня 1992 р. 

Закону України “Про внесення змін до 
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Кримінального, Кримінально-процесу-
ального кодексів Української РСР, Кодек-
су Української РСР про адміністративні 
правопорушення та Митного кодексу 
України” КК УРСР 1960 р. було доповне-
но Главою 1 (“Злочини проти держави”). 
Відповідальність за державну зраду та 
шпигунство встановлювалась за ч. 1 від 
10 до 15 років позбавлення волі з конфіс-
кацією майна, а за ч. 2 – позбавлення волі 
на строк від 3 до 7 років з конфіскацією 
майна.
З прийняттям 5 квітня 2001 р. КК 

України суспільно небезпечні діяння, які 
посягають на суверенітет, територіальну 
цілісність та недоторканність, обороно-
здатність, державну, економічну чи інфор-
маційну безпеку України (ст.ст. 111 та 114 
КК України) містяться у Розділ 1 Особливої 
частини (“Злочини проти основ національ-
ної безпеки України”). 

Висновки
Враховуючи вищевикладене, необхід-

но зазначити, що шпигунство є особливим 
суспільно небезпечним діянням проти дер-
жави. Аналізуючи історичні особливості 
шпигунства та досліджуючи становлення 
національної правотворчої діяльності, слід 
зазначити, що з самого початку шпигунські 
дії розцінювались як державна зрада, про-
те поступове відокремлення законодавцем 
шпигунства в окремий склад злочину дало 
змогу відмежувати за суб’єктом вчинення, 
що, у свою чергу, дало можливість право-
застосовним органам правильтно застосо-
вувати норми чинного кримінального зако-
нодавства України.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проводиться історичний аналіз 

нормативно-правових актів, які стосуються 
розвитку законодавства про кримінальну відпо-
відальність за шпигунство в Україні. За резуль-
татами наукового дослідження робляться ви-
сновки стосовно генезису шпигунства на теренах 
України

SUMMARY 
The article is a historical analysis of regulations 

relating to the development of legislation on criminal 
responsibility for espionage in Ukraine. The results of 
scientifi c research conclusions, concerning the genesis 
of espionage in Ukraine
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ÍÅÏÐÀÂÎÌ²ÐÍÈÕ Ä²É ÏÎÑÀÄÎÂÈÕ ÎÑ²Á ÎÐÃÀÍ²Â 

ÏÓÁË²×ÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯

В статье исследован комплекс теорети-
ческих и практических вопросов современного 
состояния формирования, реализации стра-
тегии и тактики виктимологического преду-
преждения в Украине. Рассмотрены актуаль-
ные проблемы признания права как способа 
защиты гражданских прав и интересов, воз-
мещение вреда причиненного преступлением, 
а также предъявление гражданского иска в 
уголовном производстве.
Ключові слова: потерпілий, віктимологія, від-

шкодування шкоди, цивільно-правові заходи, цивіль-
ний позов.

 ÄÆÓÆÀ Àíàñòàñ³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê 
ÓÄÊ 343.9.01 (477)

правопорушень і пошуку шляхів їх запобі-
гання [1, с. 18].
Сукупність якостей, що характеризують 

злочинця, сприяють учиненню злочину 
лише при взаємодії із сукупністю особис-
тісних властивостей, що характеризують 
жертву, передусім за певних об’єктивних 
обставин. Віктимогенні ознаки поведінки 
та особистості жертви (постраждалого) є іс-
тотними умовами реалізації причинного 
зв’язку, у якому наслідками є дії посадових 
осіб органів публічної адміністрації чи зло-
чинця. Тому для ефективного запобігання 
злочинам украй необхідні віктимологічні 
дослідження, зокрема, цивільно-правових 
засад віктимізації жертв неправомірних дій.
Віктимологічний підхід до вирішення 

проблем запобігання соціально-негативним 
явищам саме в цивільно-правовій сфері є 
актуальним і перспективним. Проте науко-
ві дослідження віктимної поведінки потен-
ційної чи актуалізованої жертви, на жаль, 
здебільшого обмежуються аналізом кримі-
нальних, кримінологічних та кримінальних 
процесуальних аспектів. Такий підхід вида-
ється обмеженим.
Проте традиційно кримінологічні науки 

зосереджують увагу, головним чином, на ви-
вченні особи злочинця: хто він, які чинники 
впливали на його розвиток, яким є процес 
морального формування особистості пра-
вопорушника, що зумовлює його злочинну 
поведінку, насамкінець, які запобіжні за-
ходи слід застосовувати, щоб уникнути по-
вторення злочину? Віктимологія ж ставить 

Традиційно дослідження причин вчи-
нення злочинів спрямовуються на вивчен-
ня властивостей особи злочинця, можливих 
причин вербальних або фізичних нападів, 
мотивів учинення злочинів, особливостей 
конфліктної чи злочинної поведінки. Вод-
ночас одна з найзначніших причин цих 
явищ залишається недостатньо дослідже-
ною, хоча вона й очевидна: ідеться про ци-
вільно-правові засади віктимологічної пове-
дінки та віктимізації жертв неправомірних 
дій посадових осіб органів публічної адміні-
страції. Аналізуючи соціально-психологічні 
причини злочинності, дослідники-кримі-
нологи, як правило, зосереджують увагу на 
особливостях особи та поведінки злочинця, 
не враховуючи такого важливого компонен-
та, як контекстуальна взаємодія злочинця і 
жертви. Водночас саме аналіз цієї взаємодії 
і, передусім, поведінки потенційної жертви 
найчастіше дає змогу зрозуміти причини 
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інше завдання: вивчати в різних якостях і 
виявах жертву. Ця наука прагне дати від-
повіді на питання: хто є постраждалий, які 
фактори впливали на його розвиток, яким є 
механізм його поведінки в певній ситуації, 
чому саме ця особа стала жертвою? «Кінцева 
мета вивчення особистості постраждалого – 
виробити запобіжні заходи, що дають змогу 
уникнути ситуацій, у яких приводом до зло-
чинної дії може стати особистість або пове-
дінка самої жертви» [2, с. 18].
У ширшому розумінні термін «жертва» 

означає будь-яку особу, яка зазнала страж-
дань від насилля, нещастя, невдачі [3, с. 190], 
або навіть «унаслідок відданості чомусь». 
З огляду на таке визначення, людина може 
стати жертвою не лише в процесі злочину, 
а й у будь-якій життєвій ситуації. Жертвами 
повинні вважатися також постраждалі від 
стихійного лиха, катастроф, війн, унаслідок 
нещасних випадків, побутових чи виробни-
чих конфліктів тощо. Наприклад, В. І. По-
лубинський пропонує вирізняти такі кате-
горії жертв: постраждалі від неправомірних 
дій інших осіб, власної поведінки, збігу не-
гативних обставин, нещасного випадку [4, 
16]. На нашу думку, об’єктом віктимології 
має виступати не лише постраждалий від 
злочину, а й будь-яка жертва в широкому 
розумінні цього терміна, а віктимологічні 
дослідження не повинні зводитися до рівня 
кримінальних. 
Під віктимною (віктимогенною) розумі-

ють таку поведінку, при якій жертва пев-
ним чином сприяє вчиненню злочину, сві-
домо чи несвідомо створює об’єктивні та 
суб’єктивні умови для криміналізації, зне-
важаючи запобіжними заходами [5, с. 127]. 
Таке визначення є справедливим стосовно 
поведінки жертв будь-якого типу, що під-
креслює недоречність звуження предмета 
віктимології лише до рівня вивчення ві-
ктимної поведінки в кримінальних ситуаці-
ях. Головна ознака віктимної поведінки – це 
здійснення певних дій або бездіяльність, які 
сприяють тому, що людина опиняється в 
ролі постраждалої, у ролі жертви.
Виокремлення як предмета віктимоло-

гії поведінки жертви іманентно передбачає 
власне психологічний аналіз окремих видів 
поведінки, які за певних умов можуть набу-

вати віктимогенного характеру. Водночас 
об’єктом вивчення віктимології є жертва, 
а отже, людина, яка зазнала певних ушко-
джень, збитків тощо або потерпає від не-
сприятливого збігу обставин чи дій оточую-
чих.
Водночас віктимність як особлива влас-

тивість особистості й поведінки потенційної 
жертви притаманна не всім постраждалим 
(адже є ситуаційні, випадкові жертви). Це 
свідчить про те, що в межах кримінології 
вирішується ціла низка питань стосовно по-
страждалих від злочину, які жодним чином 
не пов’язані з проблемами віктимності. 
У цьому аспекті особливе значення має 

окреслення суб’єктів, діяльність яких зумов-
лює віктимний характер поведінки потен-
ційної жертви. Відповідно до змісту дослі-
джуваної проблематики, такими суб’єктами 
виступають посадові особи органів публіч-
ної адміністрації. 
Сьогодні поняття «публічна адміністра-

ція» досить часто вживається в нормативно-
правових актах України та працях деяких 
науковців, але, на жаль, у сучасній науці не 
сформовано єдиного підходу щодо визна-
чення цього поняття. Термін «публічна 
адміністрація» уперше було використано 
в праві Європейського Союзу. Аналіз окре-
мих нормативно-правових актів Євросоюзу 
дав змогу дійти висновку про те, що в євро-
пейському праві існує два визначення по-
няття «публічна адміністрація»: у вузькому 
та в широкому сенсі. У вузькому сенсі під 
публічною адміністрацією розуміють регі-
ональні органи, місцеві та інші органи пу-
блічної влади, центральні уряди та публічну 
службу. Під органами публічної влади ро-
зуміють інституції регіонального, місцевого 
або іншого характеру, інші органи, діяль-
ність яких регулюється нормами публічного 
права або діями держав-членів; органи, на-
ділені достатніми суверенними повноважен-
нями країни, які, з формальної точки зору, 
не є частиною адміністративного апарату 
держави-члена, але структура та завдання 
якого визначено в законі (причому ці за-
вдання належать до сфери функціонування 
держави).
Підтвердженням існування тлумачення 

терміна «публічна адміністрація» у широ-
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кому та вузькому розумінні постають також 
роботи європейських учених, які під по-
няттям «публічна адміністрація» розуміють: 
сукупність органів, установ та організацій, 
що здійснюють адміністративні функції; ад-
міністративну діяльність, яку здійснює ця 
адміністрація в інтересах суспільства; сферу 
управління публічним сектором з боку тієї ж 
публічної адміністрації [6, с. 41–42].
У словнику термінів і понять з держав-

ного управління визначено, що публічна ад-
міністрація – це сукупність державних і не-
державних суб’єктів публічної влади, клю-
човими структурними елементами якої є ор-
гани виконавчої влади та виконавчі органи 
місцевого самоврядування [7, с. 168–169].
Публічна адміністрація здійснює певний 

цілеспрямований вплив її суб’єктів на ті сфе-
ри життєдіяльності суспільства, які потребу-
ють такого впливу, з метою узгодження та 
задоволення як інтересів держави, так й ін-
тересів суспільства. Таким чином, під понят-
тям «публічна адміністрація» слід розуміти 
систему органів державної виконавчої вла-
ди та виконавчих органів місцевого само-
врядування, підприємства, установи, орга-
нізації та інші суб’єкти, наділені адміністра-
тивно-управлінськими функціями, які діють 
з метою забезпечення як інтересів держави, 
так й інтересів суспільства загалом, а також 
сукупність цих адміністративно-управлін-
ських дій і заходів, встановлених законом.
Основоположним методом цивільного 

права є метод юридичної рівності сторін, 
зміст якого полягає в тому, що у сфері ци-
вільних правовідносин не існує переваг у 
правах та обов’язках будь-яких їх суб’єктів. 
На відміну від адміністративного права, 
цивільні правовідносини передбачають аб-
солютну рівність суб’єктів у процесі укла-
дання, виконання договорів, настання від-
повідальності за невиконання цивільних 
зобов’язань.
Досліджуючи цивільно-правові засади 

віктимізації жертв неправомірних дій поса-
дових осіб органів публічної адміністрації, 
необхідно взяти за основу положення Ци-
вільного кодексу України.
Аналіз норм чинного законодавства 

стосовно того, чи самостійне право на за-
хист, чи воно є однією із правомочностей 

суб’єктивного права в умовах нового право-
вого поля, створеного в Україні після при-
йняття нині чинного Цивільного кодексу, 
дає змогу стверджувати, що законодавець 
дотримується думки про самостійність пра-
ва на захист як суб’єктивного права. Про це 
свідчить те, що відповідно до ст. 15 Цивіль-
ного кодексу України кожна особа має пра-
во на захист свого цивільного права в разі 
його порушення, невизнання або оспорю-
вання. Крім цього, право на захист не може 
входити до змісту суб’єктивного права, яке за 
допомогою нього підлягає захисту, оскільки 
можливість захисту має своїм предметом усе 
суб’єктивне право загалом, а така можливість 
не може існувати як частина цього [8, с. 579]. 
У контексті цього, враховуючи норми зако-
нодавства, можна дійти висновку, що право 
на захист існує об’єктивно, незалежно від 
того, чи має потребу в ньому людина, чи ні. 
Право на захист як суб’єктивне право – 

це охоронюване право, саме ж суб’єктивне 
право, яке підлягає захисту, регулятивне 
право. Визнаючи право на захист складовою 
частиною будь-якого регулятивного права, 
ми створюємо передумови для знищення 
межі між охоронюваними і регулятивними 
правовідносинами, оскільки будь-яке пра-
вовідношення вже буде змішаним регуля-
тивно-охоронним. Водночас суб’єктивне ци-
вільне право, яке позбавлене захисного еле-
мента, втрачає юридичні можливості його 
реалізації. Тому доцільно, на наш погляд, 
розглядати самостійність права на захист в 
об’єктивному розумінні та не протиставляти 
суб’єктивне право і право на захист. Необ-
хідно визначити право на захист як таке, 
що має самостійно-допоміжний характер 
відносно до будь-якого суб’єктивного пра-
ва. Тобто це право, існуючи як конституцій-
ний принцип, є самостійним, але має змо-
гу реалізуватися лише в межах основного 
суб’єктивного цивільного права, адже існу-
вання самостійного суб’єктивного права на 
захист, не пов’язаного із суб’єктивним ци-
вільним правом, втрачає доцільність свого 
існування, як і суб’єктивне цивільне право 
не може існувати без захисного елемента.
Отже, право на захист – це самостійне 

цивільне право, яке є складовим елемен-
том будь-якого суб’єктивного права, що 
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реалізується в разі порушення останньо-
го. Тому можна виділити ще одну ознаку 
суб’єктивного права: суб’єктивне право в 
разі його порушення можна захищати будь-
яким передбаченим законом способом, спо-
діватися на державний примус, коли у влас-
ника суб’єктивного права виникає перешко-
да на шляху до його здійснення. У такому 
разі в уповноваженої особи виникає право 
на звернення до компетентних органів за 
його захистом. Однак не варто обмежувати 
захисний елемент суб’єктивного права лише 
можливістю звернення до компетентних ор-
ганів у разі порушення права, оскільки осо-
ба може реалізовувати право на захист фак-
тичними діями, які не заборонені законом, 
наприклад самозахистом [9, с. 107].
Предметом захисту є не тільки 

суб’єктивні цивільні права, а й охоронюва-
ні законом інтереси. Суб’єктивне цивільне 
право й охоронюваний законом інтерес є 
дуже близькими правовими категоріями за 
змістом, які часто збігаються за значенням. 
Констатовано, що інтерес як передумова, 
мета та зміст суб’єктивного права з незна-
чними поправками слід відносити до інте-
ресу, який охороняється законом (законно-
го інтересу). Інтерес, що охороняється зако-
ном – це правовий засіб реалізації і захисту 
інтересу, який реалізується поза межами 
суб’єктивного права.
В основу суб’єктивного права завжди 

включається інтерес, при цьому охоронюва-
ні інтереси здебільшого опосередковують-
ся конкретними суб’єктивними правами. 
Право на захист є основою безпосередньо-
го захисту права й законного інтересу. За-
хист законного інтересу як необхідна умо-
ва його юридичної сили можливий тільки 
у взаємозв’язку із суб’єктивним правом, 
коли захист інтересу тією чи іншою мірою 
зумовлює захист права, водночас захист 
суб’єктивного права означає захист закон-
ного інтересу.
Механізм правової охорони реалізується 

за допомогою регулятивних й охоронних 
правових норм. Захист же будується винят-
ково на охоронних юридичних нормах. Сут-
ність правової охорони полягає, по-перше, 
у правовому врегулюванні, а по-друге, у ді-
яльності спеціальних органів із захисту прав 

у разі їх порушення. Отже, охорона прав – це 
стадія, що бере початок з моменту виникнен-
ня самого суб’єктивного права [10, c. 80]. За-
хист прав становить дію або сукупність дій, 
спрямованих на попередження та (або) при-
пинення незаконного обмеження й (або) не-
законного позбавлення прав [11, c. 37].
Стаття 45 КК України передбачає саме 

відшкодування збитків, а не їх ліквідацію 
чи усунення. Відшкодування ж збитків - це 
добровільне відновлення по можливості 
тих майнових благ, яких винний позбавив 
потерпілу особу в результаті вчинення зло-
чину [12]. Для відшкодування збитків при 
дійовому каятті необхідна особиста участь 
особи, яка вчинила злочин, у відновленні 
того блага, що було порушено. Особиста 
участь означає, що визначена за законом 
соціально корисна діяльність повинна мати 
місце лише з боку особи, яка вчинила зло-
чин. Якщо ж винний доручає виконання 
необхідних дій сторонній особі, а сам при 
цьому не діє або сприяє їй мало (маючи 
можливість діяти активніше), то в такому 
разі він не може вважатися таким, що від-
повідає ознакам суб’єкта дійового каяття. 
Проте в деяких випадках (наприклад, якщо 
суб’єкт, будучи хворим або заарештованим, 
не може сам здійснити такі дії) він має право 
доручити їх реалізацію третім особам - ро-
дичам, знайомим або його представникам. 
Але у будь-якому випадку винна особа пови-
нна проявити активність та ініціативу згід-
но із своєю спроможністю. Таким чином, за 
загальним правилом, відшкодування збит-
ків повинні здійснювати тільки особи, які є 
суб’єктами злочину і діями яких заподіяні 
такі збитки.
Дії по відшкодуванню збитків поляга-

ють: у поверненні незаконно вилученого 
майна або майна, аналогічного викрадено-
му; відновленні пошкодженого або знище-
ного майна (як своїми силами, так і з чиєюсь 
допомогою); у передачі потерпілому певної 
суми грошей тощо. Повернені гроші та май-
но можуть належати як самому винному, так 
і іншим особам, але тільки за умови, що дже-
рело придбання грошей і майна є законним 
і не порушує прав третіх осіб [8, с. 564].
Особа, яка винна, наприклад, у вчиненні 

злочинів, передбачених ч. 1 ст. 176 («Пору-



116Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2016

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

шення авторського права і суміжних прав»), 
ч. 1 ст. 206 («Протидія законній господар-
ській діяльності») КК, повинна відшкодову-
вати не тільки заподіяні реальні збитки, а й 
неотримані доходи, які потерпілий отримав 
би за звичайних умов цивільного обороту, 
якби його право не було порушено. Йдеть-
ся про так звану упущену вигоду. Згідно з 
цивільним законодавством (ч. 3 ст. 22 ЦК) 
збитки відшкодовуються в повному обсязі, у 
тому числі розмір упущеної вигоди. Таким 
чином, особа, яка відповідальна за відшко-
дування збитків, зобов’язана відшкодувати 
їх у натурі (надати річ того ж роду й якості, 
виправити пошкоджену річ і т. п.) або по-
вністю відшкодувати заподіяні збитки. Осо-
ба, яка є потерпілою від цього злочину, має 
право вимагати відшкодування, разом з ін-
шими збитками, упущеної вигоди в розмірі, 
не меншому, ніж були б отримані доходи 
[13, с. 97].
Відшкодування заподіяних збитків піс-

ля вчинення злочинів, при яких деформу-
ється благо, що охороняється законом і у 
зв’язку з яким існують дані відносини (ч. 1 
ст. 190, ст. 192, ст. 193, ст. 197 КК та ін.), в 
обов’язковому порядку має містити фак-
тичне повернення викраденого майна його 
власникові або передачу свого майна замість 
викраденого чи пошкодженого, або надан-
ня іншого еквівалента, а за необхідності 
- повне відновлення майна самостійно чи 
іншими особами за ініціативою винного, до-
бровільне відшкодування завданих збитків 
винним або його родичами тощо. При не-
можливості повернення майна через його 
повне або часткове знищення, необхідно 
повернути частину вцілілого майна, а іншу 
частину відшкодувати в грошовому еквіва-
ленті [14, с. 141].
Таким чином, відшкодування збитків – 

це повернення, заміна чи компенсація ре-
зультату злочину, який має майнове вира-
ження і завжди відповідає певному грошо-
вому чи майновому еквіваленту.
Отже, віктимізація жертв у сфері цивіль-

них правовідносин може відбуватися, на-
приклад, у процесі визнання фізичної особи 
недієздатною. Процедура визнання фізич-
ної особи недієздатною, що регулюється 
нормами Цивільного та Цивільного проце-

суального кодексів України, передбачає за-
лучення органу опіки та піклування як ор-
гану публічної адміністрації для підготовки 
висновку щодо психічного стану фізичної 
особи та подальшого призначення їй опіку-
на. На практиці непоодинокими є випадки 
визнання недієздатною фізичної особи, яка 
не має психічних вад і відхилень. Такі дії 
вчиняють з метою подальшого заволодіння 
рухомим і нерухомим майном недієздатної 
особи. Сприяння у вчиненні таких дій на-
дається, зокрема, і недобросовісними поса-
довими особами й працівниками органами 
опіки та піклування при місцевих держав-
них адміністраціях.
Серед передбачених кримінальним про-

цесуальним законом способів захисту пору-
шених злочином майнових прав юридич-
них осіб і громадян основним є цивільний 
позов у кримінальному провадженні. Згідно 
зі ст. 127 КПК України підозрюваний, обви-
нувачений, а також за його згодою будь-яка 
інша фізична чи юридична особа має право 
на будь-якій стадії кримінального прова-
дження відшкодувати шкоду, завдану по-
терпілому, територіальній громаді, державі 
внаслідок кримінального правопорушення.
Особа, якій кримінальним правопору-

шенням або іншим суспільно небезпечним 
діянням завдано майнової та/або моральної 
шкоди, має право під час кримінального 
провадження до початку судового розгля-
ду пред’явити цивільний позов до підозрю-
ваного, обвинуваченого або до фізичної чи 
юридичної особи, яка за законом несе ци-
вільну відповідальність за шкоду, завдану 
діяннями підозрюваного, обвинуваченого 
або неосудної особи, яка вчинила суспільно 
небезпечне діяння.
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В статье рассматриваются признаки 
субъективной стороны угрозы или насилия в 
отношении судьи, народного заседателя или 
присяжного (статья 377 Уголовного кодек-
са Украины). Проанализировано содержа-
ние интеллектуального и волевого моментов 
умысла, с которым совершаются указанные 
преступления, а также исследованы мотив и 
цель их совершения. 

Ключові слова: вина, мета, мотив, суб’єктивна 
сторона злочину, погроза або насильство, суддя, на-
родний засідатель, присяжний.

 ËÎÑÈ× Òåòÿíà Ñåðã³¿âíà - ïîì³÷íèê ñóää³ Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî 
ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó (ì. Õàðê³â) 

ÓÄÊ 343.36

ності, притягнення до кримінальної відпо-
відальності невинного [1, с. 119]. 
Встановлення суб’єктивної сторони не 

менш важливе, ніж об’єктивної, що нерід-
ко не береться до уваги при розслідуванні 
та судовому розгляді кримінальних справ. 
Правильне встановлення ознак суб’єктивної 
сторони обумовлює кваліфікацію злочину 
в точній відповідності із законом. Аналіз 
практики притягнення осіб до криміналь-
ної відповідальності за погрозу або насиль-
ство щодо судді, народного засідателя чи 
присяжного свідчить, що переважне чис-
ло помилок тією чи іншою мірі пов’язані з 
ознаками суб’єктивної сторони, що відбува-
ється через неправильне їх розуміння, або 
внаслідок неглибокого їх з’ясування на по-
передньому слідстві або в суді.
Зазначені обставини свідчать, що важко 

переоцінити значення вини, мотиву і цілей 
злочинної поведінки засуджених для квалі-
фікації вказаного злочину.
У юридичній літературі питання, 

пов’язані із визначенням суб’єктивної сто-
рони злочину, передбаченого статтею 377 
КК України, досліджувалися у працях та-
ких вчених, як В.Я. Тацій, М.І. Бажанов, 
А.П. Гель, О.В. Авраменко, С. Р. Багіров, 
В. О. Беньківський, В. І. Борисов, О. В. Бур-
ко, В. В. Гримайло, О. О. Дудоров, І. А. Зін-
ченко, М. Й. Коржанський, А. А. Музика, 
В. І. Павликівський, А. Г. Прохоренко, 
А. А. Смирнов, А. Л. Ткачук, П. Л. Фріс, 
М. 1. Хавронюк, А. В. Шевчук, Л. І. Шехов-
цова, Н. М. Ярмиш та інші.

Постановка проблеми
Наука кримінального права, виходячи 

із конституційного принципу винуватої від-
повідальності (ст. 62 Конституції України), 
розглядає вину особи (суб’єкта злочину) 
як факт об’єктивної дійсності, який згідно 
із Кримінально-процесуальним кодексом 
(далі КПК) підлягає встановленню і дока-
зуванню судом у кожній кримінальній спра-
ві. Відсутність вини виключає суб’єктивну 
сторону і тим самим кримінально-правову 
відповідальність. Особа вважається неви-
нуватою у вчиненні злочину і не може бути 
піддана кримінальному покаранню, доки її 
вину не буде доведено в законному порядку 
і встановлено обвинувальним вироком суду 
(ч. 2 ст. 2 КК). 
Кримінальне право приділяє проблемі 

вини особливу увагу, оскільки найменше 
відхилення від принципу винної відпові-
дальності призводить до порушення закон-
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Проте й досі багато аспектів цієї пробле-
матики залишаються дискусійними. 
Характеристика суб’єктивних ознак будь-

якого складу злочину, у тому числі й погрози 
або насильства щодо судді, народного засі-
дателя чи присяжного (ст. 377 КК України), 
передбачає з’ясування особливостей саме 
суб’єктивної сторони, адже вона надає мож-
ливості правильно кваліфікувати злочинні 
діяння, відмежувати злочинне діяння від не-
злочинного, а також суміжні склади злочинів.
Як з цього приводу визначав В. М. Коро-

бенко, повне і всебічне встановлення ознак, 
що характеризують суб’єктивну сторону скла-
ду злочину, є необхідною умовою правильної 
кваліфікації злочину, визначає ступінь сус-
пільної небезпеки діяння й особи, яка його 
вчинила, впливає на застосування покаран-
ня, а сам процес встановлення суб’єктивної 
сторони є завершальним етапом процесу 
констатації складу злочину [2, с. 128].
У свою чергу, В. М. Кудрявцев ствер-

джував, що особливість суб’єктивної сторо-
ни складу злочину полягає в тому, що вона 
не тільки передує вчиненню злочину, фор-
муючись у вигляді певного ставлення особи, 
її інтелекту й волі до вчинюваного діяння, 
мотиву й цілей (плану злочинного посяган-
ня), а й супроводить його зовнішню сторону 
від початку до кінця злочинної поведінки, 
становлячи своєрідний самоконтроль над 
даною поведінкою. Суб’єктивна сторона ба-
гато в чому породжує, спрямовує й регулює 
об’єктивну сторону злочину [3, с. 12 – 13].
На думку В. А. Нерсесяна, суб’єктивна 

сторона, не перестаючи бути суб’єктивним 
ставленням до вчиненого, розуміється як 
вияв негативної спрямованості особи, що 
зумовлюється соціальним середовищем, а 
також виробленими в особі ціннісними орі-
єнтаціями й окремими антисоціальними мо-
тивами поведінки [4, с. 67].
В. К. Грищук визначав суб’єктивну сто-

рону як елемент складу злочину, що стано-
вить сукупність певних ознак, які характе-
ризують внутрішню сторону злочину, тобто 
психічну діяльність особи, безпосередньо 
пов’язану із вчиненням злочину [5, с. 273].
Суб’єктивна сторона, на думку О. І. Ра-

рога, – це психічна діяльність особи, безпо-
середньо пов’язана із вчиненням злочину, 

яка, утворюючи психологічний зміст сус-
пільно небезпечного діяння, є його вну-
трішньою стороною [6, с. 6].
М. І. Бажанов визначав суб’єктивну 

сторону злочину як сукупність психічних 
(внутрішніх) процесів, що протікають у сві-
домості суб’єкта, які характеризують його 
волю і проявляються в самому злочинному 
діянні (по відношенні до того діяння, яке 
особою вчинене) [7, с. 46].
Слід зазначити, що термін «суб’єктивна 

сторона» у кримінальному законі не вжи-
вається. Однак, це поняття розкривається 
в законі за допомогою таких юридичних 
ознак, як вина, мотив та мета вчинення зло-
чину. Вони тісно пов’язані між собою, проте 
їх зміст і значення у кожному випадку вчи-
нення злочину є різними [8, с. 114].
Відповідно до чинного кримінального 

законодавства, вина – це психічне ставлен-
ня особи до вчинюваної дії чи бездіяльності 
та її наслідків, виражене у формі умислу або 
необережності [9].
Як з цього приводу зазначає І. М. Тяж-

кова, вина відображає психічне відношення 
винної особи до скоєного нею суспільно не-
безпечного діяння (дії чи бездіяльності), а 
також суспільно небезпечних наслідків, що 
настали [10, с. 291 – 292].
У свою чергу, Г.В. Новицький стверджує, 

що вина як головна ознака суб’єктивної 
сторони злочину тісно пов’язана з його 
об’єктивною стороною, оскільки вона най-
більшою мірою акумулює в собі ознаки 
об’єктивної сторони, відбиває процес та 
результат проходження цих об’єктивних 
ознак крізь призму свідомості і волі злочин-
ця. Саме суспільно небезпечне діяння і його 
наслідки становлять предметний зміст вини, 
її змістове наповнення. Відсутність суспіль-
но небезпечного діяння виключає як таке 
порушення питання про вину [11, с. 33].
Що стосується досліджуваного нами 

складу злочину, погроза або насильство 
щодо судді, народного засідателя чи при-
сяжного може вчинюватись тільки умисно, 
оскільки це прямо зазначене у диспозиції 
ст. 377 КК України, ставлення до наслідків, 
що настали, (ч. 2 та ч. 3 ст. 377 КК України), 
також характеризується умисною формою 
вини, адже винна особа бажає їх настання.
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Слід зазначити, що погроза вбивством, 
насильством або знищенням чи пошкоджен-
ням майна щодо судді, народного засідателя 
чи присяжного, а також щодо їх близьких 
родичів у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною 
із здійсненням правосуддя (ч. 1 ст. 377 КК 
України), будучи злочином з формальним 
складом, також скоюється тільки умисно, 
незважаючи на те, що його об’єктивна сто-
рона не передбачає, в жодному випадку, на-
явність суспільно небезпечних наслідків.
Так, з приводу умисної форми вини у 

формальних складах В. Д. Меньшагін зазна-
чає, що при скоєнні злочину, для наявності 
складу якого не потребує настання певних 
суспільно небезпечних наслідків, бажання 
винної особи при прямому умислі відно-
ситься до скоєння самого суспільно небез-
печного діяння [12, с. 155].
У свою чергу, О. І. Рарог стверджує, що 

у злочинах з формальним складом ознакою 
об’єктивної сторони, яка втілює у себе сус-
пільну небезпеку діяння, є саме заборонене 
законом діяння чи бездіяльність. А тому у 
формальних складах вольовий зміст умислу 
обмежується вольовим відношенням до са-
мих суспільно небезпечних діянь (дії чи без-
діяльності) [13, с. 23].

Також, цієї думки дотримується Ю. О. Кон-
дратьєв, який у своєму науковому дослі-
дженні, присвяченому регулюванню умис-
ної вини, визначає, що у злочинах з фор-
мальним складом можливий тільки прямий 
умисел [14, с. 63].
Інтелектуальна ознака прямого умислу 

включає усвідомлення особою суспільно не-
безпечного характеру свого діяння (дії або 
бездіяльності) та передбачення його сус-
пільно небезпечних наслідків. Законодавче 
визначення умисної вини, зокрема, прямо-
го умислу, свідчить про усвідомлення осо-
бою соціального значення здійснюваного 
діяння і його наслідків, про усвідомленість 
їх суспільно небезпечного характеру. Пе-
редбачення суспільно небезпечних наслід-
ків при прямому умислі може виражатися 
в передбачені або неминучості, або можли-
вості їх настання. Проте, у будь-якому ви-
падку таке передбачення носить конкрет-
ний характер, тобто наслідки передбача-

ють як результат вчиненого особою даного 
суспільно небезпечного діяння [8, с. 119].
Прикладами, що підтверджують наяв-

ність прямого умислу винної особи при ско-
єнні погрози або насильства щодо судді, на-
родного засідателя чи присяжного можуть 
слугувати такі випадки:

1) вироком Ленінського районного суду 
м. Харкова Харківської області 09 вересня 
2013 року громадянина А. було визнано ви-
нним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 377 КК України, а саме в тому, що він 28 
травня 2013 року близько 13 год. 40 хв. за-
телефонував  абоненту номер, якого знахо-
диться у користуванні судді Дзержинського 
районного суду м. Харкова, де слухавку під-
няла секретар судового засідання: предста-
вився знайомим судді, попрохав передати 
їй слухавку. У ході телефонної розмови з 
суддею громадянин А. пояснив, що він є об-
винуваченим по справі, яка знаходиться на 
розгляді у неї, та попрохав надати консуль-
тацію, на що отримав відмову. Після чого 
слухавку телефону було передано секрета-
рю судового засідання з метою повідомлен-
ня громадянина А. дати проведення підго-
товчого судового засідання по його справі.-
У ході телефонної розмови з секретарем гро-
мадянин А. в грубій формі, використовуючи 
нецензурну лайку, усно пообіцяв застосувати 
фізичне насильство, аж до вбивства, віднос-
но судді Дзержинського районного суду м. 
Харкова, з метою недопущення осудження 
його по кримінальному провадженню, на-
правленому до суду з обвинувальним актом 
відносно нього за ч. 1 ст. 296 КК України.
Такі дії громадянина А. органами досу-

дового розслідування кваліфіковані за ч. 1 
ст. 377 КК України, які виразилися в умис-
ному вчиненні відносно потерпілого (судді) 
суспільно небезпечного діяння у вигляді 
погрози вбивством, насильством у зв’язку з 
його діяльністю, пов’язаною із здійсненням 
правосуддя [15].

2) вироком Великолепетиського район-
ного суду Херсонської області 07 листопада 
2013 року громадянина Л. було визнано ви-
нним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 377 КК України, а саме в тому, що він 18 
серпня 2013 року приблизно о 02 год. 00 хв. 
перебуваючи біля будинку № 66 на вулиці 
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Українська в смт. Верхній Рогачик Верхньо-
рогачицького району Херсонської області, 
погрожував застосуванням фізичного на-
сильства, що супроводжувалось у словесних 
погрозах та вчиненні фізичної розправи в 
майбутньому відносно судді Верхньорога-
чицького районного суду Херсонської об-
ласті Загрунного В. Г., у зв’язку із здійснен-
ням останнім правосуддя, а саме у зв’язку 
із тим, що суддя Загрунний В. Г. 15 серпня 
2013 року засудив до 2 років позбавлення 
волі співмешканця рідної сестри.
Таким чином, своїми умисними діями 

громадянин Л. скоїв злочин, передбаче-
ний ч. 1 ст. 377 КК України – погроза на-
сильством щодо судді у зв’язку з діяльністю, 
пов’язаною із здійсненням правосуддя [16].
Проте, деякі вчені в галузі кримінально-

го права вважають, що ставлення винної у 
скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 або ч. 3 
ст. 377 КК України, особи може характери-
зуватися не тільки прямим умислом, але й 
непрямим та необережністю.
Так, А. С. Беніцький та Р. М. Шехав-

цов висловлюють думку з приводу того, що 
для злочину, передбаченого ч. 1 ст. 377 КК 
України, вид умислу прямий, а для злочи-
нів, передбачених ч. 2 або ч. 3 ст. 377 КК 
України, вид умислу може бути як прямий, 
так і непрямий [17, с. 682].
У свою чергу, В. І. Тютюгін та Ю. В. Гро-

децький визначали, що суб’єктивна сторо-
на злочину, передбаченого ч. 1 ст. 377 КК 
України полягає лише у прямому умислі, а 
за частинами 2 та 3 ст. 377 КК України уми-
сел може бути як прямим, так і непрямим. 
При цьому слід ураховувати, що суб’єкт зло-
чину: а) застосовує психічне чи фізичне на-
сильство щодо судді, народного засідателя, 
присяжного або їхніх родичів; б) вчиняє 
злочин у зв’язку з діяльністю цих осіб щодо 
здійснення правосуддя [18, с 861].

Також з приводу визначення форми вини 
погрози або насильства щодо судді, народно-
го засідателя чи присяжного, О. А. Чуваков 
зазначав, що суб’єктивна сторона злочину 
характеризується виною у формі прямого 
умислу. Особа усвідомлює, що з використан-
ням погрози впливає на суддю для досяг-
нення своєї протиправної мети і бажає цьо-
го (ч. 1 ст. 377 КК України). Що стосується ч. 

2 і ч. 3 ст. 377 КК України, суб’єктивна сто-
рона цих діянь також виражається виною у 
формі прямого умислу, однак психічне став-
лення винного до тілесних ушкоджень, за-
подіяних злочинним діянням, може харак-
теризуватися як умисно, так і необережною 
формою вини [8, с. 395].
Однак, на нашу думку, ставлення до сус-

пільно небезпечних наслідків, що настали, 
за ч. 2 та ч. 3 ст. 377 КК України може ха-
рактеризуватися виною тільки у формі пря-
мого умислу, адже суб’єкт злочину умисно 
заподіює судді, народному засідателю чи 
присяжному, їх близьким родичам побо-
їв, легких або середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень, тяжких тілесних ушкоджень у 
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійснен-
ням правосуддя, що прямо зазначене у диспо-
зиції ч. 2 та ч. 3 ст. 377 КК України. Тобто 
винна особа не тільки усвідомлює суспільно 
небезпечний характер свого діяння (дії чи 
бездіяльності), передбачає його суспільно 
небезпечні наслідки, але й бажає і прагне 
їх настання, що, у свою чергу, характеризує 
тільки прямий умисел у скоєнні погрози або 
насильства щодо судді, народного засідате-
ля чи присяжного.
Окрему увагу слід приділити визначенню 

мотиву та мети скоєння досліджуваного зло-
чину як факультативних ознак суб’єктивної 
сторони складу злочину. Ці ознаки не тіль-
ки дають можливість правильно зрозуміти 
психічний стан особи в момент вчинення 
злочину, виявити причини протиправ-
ної поведінки, а й точно визначити форму 
вини і ступінь суспільної небезпеки особи, і 
врешті-решт дати правильну кримінально-
правову оцінку вчиненому [2, с. 140].
Мотивом злочинної поведінки є актуаль-

на потреба, яка задовольняється способом, 
забороненим кримінальним законом. Інак-
ше кажучи, це джерело дії, його внутрішня 
рушійна сила, зумовлена потребами й інте-
ресами спонукання, які викликають у особи 
рішучість вчинити злочин [8, с. 129].
Так, С. А. Тарарухін підкреслював, що 

мотив є сполучною ланкою між свідомістю 
та волею індивіда, що об’єднує в одне ціле 
об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу зло-
чину [19, с. 61].
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А. В. Савченко, у свою чергу, зазначає, 
що мотив – це те, що спонукає особу до по-
будови тих чи інших цілей, тобто внутрішні 
спонукання, які викликають у особи рішу-
чість вчинити суспільно небезпечне діяння 
і керувати ними при здійсненні даного діян-
ня [20, с. 79].
Слід зазначити, що мотив може бути 

обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони 
тільки у випадках, коли він безпосередньо 
передбачений у диспозиції статті [8, с. 129].
У свою чергу, мотивами погрози або на-

сильства щодо судді, народного засідателя 
чи присяжного є: 1) бажання припинити 
певні дії судді, народного засідателя або-
2) помста за їх діяльність [21].
Говорячи про помсту суддям, народним 

засідателям чи присяжним за їх діяльність 
як мотив скоєння злочину, передбаченого 
ст. 377 КК України, то прикладами такого 
мотиву у діях винної особи можемо навести-
наступні випадки:

1) вироком Петрівського районного 
суду Кіровоградської області 29 листопада 
2012 року громадянина З. було визнано 
винним у скоєнні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 377 КК України, а саме в тому, 
що він 28 червня 2012 року, переслідуючи 
прямий умисел, спрямований на порушен-
ня особистої безпеки судді Джанкойського 
міськрайонного суду АР Крим, усвідом-
люючи суспільно-небезпечний характер 
своїх дій, передбачаючи суспільно-небез-
печні наслідки і бажаючи їх настання на 
ґрунті особистих неприязних відносин, з 
мотивів помсти, у зв’язку з винесенням 27 
жовтня 2011 року відносно нього обвину-
вального вироку, за яким громадянин З. 
засуджений до 7 років позбавлення волі з 
конфіскацією частини майна, перебуваю-
чи у приміщенні гуртожитку для засудже-
них Петрівської виправної колонії № 49 
УДПтСУ в Кіровоградській області, влас-
норучно написав листа, точний час і міс-
це не встановлено, в якому виклав погро-
зи вбивством, фізичною розправою судді 
Джанкойського міськрайонного суду АР 
Крим та членам її сім’ї.
У зв’язку з цим, дії підсудного громадя-

нина З. були кваліфіковані за ч. 1 ст. 377 
КК України, оскільки він погрожував вбив-

ством та застосуванням насильства щодо 
судді у зв’язку з її діяльністю, пов’язаною із 
здійсненням правосуддя [22].
Наступною, ще однією факультативною 

ознакою суб’єктивної сторони злочину є 
мета.
Мета скоєння злочину – це уявлення про 

бажаний результат, досягнути якого прагне 
особа [2, с. 141].

Мета може бути тільки в злочинах, які вчи-
нені з прямим умислом, тому що вона є свід-
ченням бажання певного наслідку [8, с. 130].
Як визначав Б. С. Волков, мета окреслює 

межі дії і в той же час окреслює межі перед-
бачення. Також мета – це завжди перспек-
тива, яка виконує стратегічну функцію та 
є інтелектуальним результатом прояву по-
треб та спонукань людини [23, с. 24].
Слід зауважити, що мета є обов’язковою 

ознакою суб’єктивної сторони злочину лише 
тоді, коли вона прямо передбачена в диспо-
зиції кримінального закону чи випливає з 
його тексту.
Склад погрози або насильства щодо 

судді, народного засідателя чи присяжного 
(ст. 377 КК України) не містить у собі мети 
як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторо-
ни складу злочину, а тому вона не впливає 
на юридичну оцінку та кваліфікацію дій 
суб’єкта злочину.
Поряд з мотивом і метою також врахо-

вується й емоційний стан особи, яка вчи-
нила злочин. Проте, не всі емоції (почуття, 
хвилювання) можуть мати кримінально-
правове значення, оскільки до суб’єктивної 
сторони складу злочину входять лише ті 
емоції (хвилювання), які впливають на ха-
рактер суспільної небезпеки цього діяння 
[2, с. 128].
Отже, суб’єктивна сторона погрози або 

насильства щодо судді, народного засідате-
ля чи присяжного (ст. 377 КК України) як 
елемент складу злочину, який відображає 
психологічний зміст злочину, його внутріш-
ню сторону, характеризується виною у фор-
мі прямого умислу як до суспільно небез-
печного діяння, котре вчиняється суб’єктом 
злочину, так і до наслідків, що настали для 
потерпілого. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються ознаки суб’єктивної 

сторони погрози або насильства щодо судді, на-
родного засідателя чи присяжного (статтею 
377 Кримінального кодексу України). Про-
аналізовано зміст інтелектуального і вольового 
моментів умислу, з яким вчиняються вказані 
злочини, а також досліджені мотив та мета їх 
вчинення. 

SUMMARY 
The article deals with the subjective element of 

threats or violence against a judge, assessor or juror 
(art. 377 of Criminal Code of Ukraine). The matter 
of intellectual and voluntary aspects of criminal intent, 
also motiv, and purpose of the crime is analyzed. 
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ÃÅÍÅÇÈÑ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯ 
ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÒÀ ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß 

ØÀÕÐÀÉÑÒÂÓ Ó ÑÔÅÐ² ÍÀÄÀÍÍß 
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ

У статті за допомогою історико-право-
вого методу розкриті питання щодо генезису 
кримінально-правової протидії та запобігання 
шахрайству у сфері надання туристичних по-
слуг. Запропоновано виділяти три історичні 
етапи в межах зазначеного генезису. Поряд з 
цим досліджено комплекс питань, безпосередньо 
пов’язаних як з феноменом шахрайства, так і з 
феноменом туризму та тих відносин, які йому 
безпосередньо передували (відносин у сфері тор-
гівлі та підприємництва, підприємств гостин-
ності тощо). Зроблені висновки, важливі у тео-
ретичному та прикладному аспектах.

Ключові слова: шахрайство, кримінально-пра-
вова протидія, запобігання, сфера надання турис-
тичних послуг, генезис, історичні етапи.
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ÓÄÊ 343.53 : 796.5 + 343.8 (09) 

Постановка проблеми
За сучасних умов, коли в Україні та сві-

ті з’являються все нові й нові види шах-
райства (телемаркетингове, інвестиційне, 
у сфері мобільного зв’язку, у сфері елек-
тронної торгівлі тощо), що заподіюють 
колосальну шкоду значному колу осіб че-
рез різноманітні маніпуляції та обмани, 
питання кримінально-правової протидії 
та запобігання цьому злочину висувають-
ся на перший план. При цьому державна 
кримінально-правова та кримінологічна 
політика щодо впливу на будь-які прояви 
шахрайських посягань має враховувати всі 
складові, у т.ч. ті, що стосуються історико-
правових аспектів. Актуальним при цьому, 
на наш погляд, є здійснення дослідження 
генезису кримінально-правової протидії та 

запобіганню шахрайству у сфері надання 
туристичних послуг. Зумовлено це тим, що 
зазначений вид шахрайства – це порівняно 
«молодий» (надання такого роду послуг по-
чало оформлюватися лише у середині ХІХ 
ст.), недостатньо вивчений, але водночас 
резонансний, складний за своєю структу-
рою, широко поширений і надзвичайно 
шкідливий прояв цього злочину. Власне 
розгляд питань кримінально-правової про-
тидії та запобігання шахрайству у сфері 
надання туристичних послуг з використан-
ням історико-правового методу має охопи-
ти не тільки дослідження положень, безпо-
середньо пов’язаних з феноменом шахрай-
ства, а й з феноменом туризму та тих від-
носин, які йому безпосередньо передували 
(відносин у сфері торгівлі, підприємництва, 
підприємств гостинності тощо), що немож-
ливо зробити без системного врахування 
генезису цих феноменів та їх впливу на 
внутрішньодержавні й міжнародні право-
відносини.

Метою статті є розробка положень про 
генезис кримінально-правової протидії та 
запобіганню шахрайству у сфері надання 
туристичних послуг, виокремлення та ана-
ліз конкретних історичних етапів, які він 
охоплює, а також формування теоретичних 
і практичних висновків на підставі прове-
деного історико-правового дослідження. 

Теоретичну основу статті склали праці 
сучасних науковців у галузі кримінального 
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права, кримінології та історії держави і пра-
ва (М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, В.І. Бо-
рисова, В.П. Глиняного, В.К. Грищука, 
О.О. Дудорова, О.М. Костенка, М.Й. Кор-
жанського, В.С. Макарчука, М.І. Мельника, 
П.П. Михайленка, А.А. Музики, В.О. На-
вроцького, М.І. Панова, А.В. Савченка, 
О.В. Смаглюка, В.В. Сташиса, М.І. Хавро-
нюка, В.Я. Тація, П.Л. Фріса, Ю.Л. Шуляк 
та інших), а також фахівців у галузі інду-
стрії туризму (І.Ю. Афанасьєва, Л.П. Во-
ронкової, Т.А. Дьорової, В.К. Федорченка, 
М.В. Соколової, Г.Ф. Шаповал, Г.С. Усикіна 
та інших).

Основний зміст статті
Наголосимо, що історія кримінально-

правової протидії та запобігання шахрай-
ству у сфері надання туристичних послуг (та 
туризму взагалі) безпосередньо пов’язана з 
історією самого туризму. У наш час власне 
історія туризму в Україні вивчена недо-
статньо, тоді як передумови виникнення 
туризму склалися ще в стародавні (античні) 
часи (коли перші подорожі здійснювалися 
насамперед задля відкриття нових земель, 
торгівлі, завоювань та з релігійною метою) 
[1, с. 3–7]. Якщо стисло описати розвиток 
туризму зі стародавніх часів і до кінця ХІХ 
ст., коли надання туристичних послуг набу-
ло нормативно врегульованого і сталого ха-
рактеру, то він передусім охопить відомості 
про зародкові форми подорожей в Європі 
та на Близькому Сході, епоху античності, 
відвідування Єгипту грецькими та рим-
ськими мандрівниками, появу перших про-
спектів для мандрівників, організацію пер-
шої колективної поїздки Томасом Куком 
(1841 р.), початок функціонування турис-
тичних бюро і фірм у другій половині ХІХ 
ст., а також заснування у 1898 р. першої ту-
ристичної організації інтернаціонального 
значення – Міжнародної ліги туристичних 
організацій [2, с. 13]. 
Загалом всю історію туризму Л.М. Усти-

менко та І.Ю. Афанасьєв поділяють на чо-
тири етапи: з найдавніших часів до 1841 р. 
(початковий ); з 1841 р. до 1914 р. (станов-
лення організованого туризму); з 1914 р. 
до 1945 р. (формування індустрії туризму); 
з 1945 р. до наших днів (масовий туризм і 

глобалізація туристичної індустрії) [3, с. 12]. 
Схожу класифікацію пропонує В.Б. Сапру-
нова, вирізняючи такі етапи: передісторія 
туризму (до початку ХІХ ст.); елітарний ту-
ризм (ХІХ ст.); соціальний туризм (перша 
половина ХХ ст.); масовий туризм (з кінця 
Другої світової війни й дотепер) [4, с. 18]. З 
іншого боку, за твердженням А.В. Савчен-
ка та Ю.Л. Шуляк, розвиток кримінальної 
відповідальності за шахрайство в Україні 
фактично охопив чотири основні періоди 
(період формування кримінальної відпо-
відальності за шахрайство та ототожнення 
його з «воровством», «татьбою» й «крадіж-
кою» – ІХ – перша половина ХVI ст.; період 
нормативного закріплення та удосконален-
ня кримінальної відповідальності за шах-
райство – друга половина ХVI ст. – 1922 р.; 
радянський період ідеологізації криміналь-
ної відповідальності за шахрайство – 1922 
– 2001 рр.; сучасний період кримінальної 
відповідальності за шахрайство – 2001 р. і 
дотепер), тоді як періодизацію такого роз-
витку за кордоном взагалі важко предста-
вити в межах конкретних етапів, оскільки 
«для кожної окремої іноземної держави ха-
рактерний індивідуальний розвиток такої 
відповідальності» [5, с. 41–42]. 
У сучасній кримінально-правовій літе-

ратурі вказується, що генезис кримінальної 
відповідальності за шахрайство в Україні 
та в зарубіжних країнах відбувався: а) від-
повідно до основних етапів розвитку дер-
жав і права різних соціально-економічних 
формацій та охопив різноманітні історичні 
періоди; б) був зумовлений особливостями 
звичаїв, традицій, релігії, соціально-еконо-
мічних відносин, стану торгівлі, державної 
політики, пріоритетністю захисту певних 
форм власності, рівнем нормативного ре-
гулювання кримінально-правової охорони 
власності тощо; в) поняття «шахрайство» в 
його сучасній інтерпретації не завжди іс-
нувало у кримінальному законодавстві, що 
було пов’язано передусім з лінгвістични-
ми характеристиками мови, економічними 
відносинами, а також специфікою норма-
тивних конструкцій, які позначали аналі-
зоване поняття у різні історичні періоди;-
г) на різних історичних етапах розвиток 
кримінальної відповідальності за шахрай-
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ство мав як підйоми, так і спади, був су-
ворим (обман карався стратою) або лібе-
ральним (обман взагалі не карався) тощо 
[6]. Беззаперечно, що ці положення є при-
йнятними й щодо кримінально-правової 
протидії та запобігання шахрайству у сфері 
надання туристичних послуг.
Обмани та інші шахрайські дії могли 

бути вчинені щодо окремого мандрівника 
або щодо будь-якої експедиції (морської, 
військової, сухопутної і т. ін.) через на-
дання не тільки неякісних засобів пере-
сування (наприклад, нашвидку побудова-
них суден, хворих верблюдів чи загнаних 
коней) або недосвідчених провідників, а 
й через спотворений провіант, підроблені 
карти місцевості, невідповідні придбані 
товари, хибні документи тощо. Шахрай-
ство могло стосуватися навіть елементар-
них речей, зокрема харчування, притулку 
та відпочинку. Ще у §§ 108–112 Законів 
Хаммурапі говорилося про злочинні дії (у 
т.ч. ті, що були пов’язані з обманом, – під-
робка мір ваги, невідповідні дії з хлібом і 
пивом тощо), що вчиняли шинкарки, а та-
кож про ошукування мандрівників тими, 
хто доставляв повідомлення (посилки) [7, 
с. 151–178]. Дуже часто жертвами місце-
вих шахраїв ставали іноземні мандрів-
ники (чужоземці), яким бракувало знань 
про традиції, мову, релігію на певних 
землях, а також звичайної підтримки 
співвітчизників, друзів і колег. Поширені 
були шахрайства у міжнародній торгівлі, 
яка зачіпала інтереси купців, які подо-
рожували різними країнами. У Законах 
Ману (джерело права Стародавньої Індії) 
обман ототожнювався з крадіжкою та ка-
рався відсіканням кінцівок (ст. 82, гл. І) і, 
крім того, переслідувалися й специфічні 
форми обману, зокрема, ті, що могли вчи-
нятися в процесі подорожей і торгівель-
них відносин, а також при проходженні 
митного контролю, що каралося конфіс-
кацією майна (ст.ст. 399 та 400, гл. VIII). 
У Стародавньому Римі за підроблення 
«міри та ваги» при торгівлі продуктами 
харчування плебей карався каторжними 
роботами, а почесний громадянин – тим-
часовим висланням та звільненням із за-
йманої посади. 

У нормативно-правових актах Старо-
давньої Русі хоча і не згадувалося про шах-
райство чи якісь обманні дії, однак у додат-
кових статтях Просторової редакції Руської 
Правди переслідувалися втікачі-злодії, які 
намагалися сховатися на іноземних терито-
ріях. Їх прирівнювали до тих, хто вчинив 
крадіжку («татьбу»): «… аж чоловек полгав 
куны у людей, а побежить в чужую землю, 
веры ему не иняти, аки и татю» (ст. 393 «О 
человеце»). Загалом шахрайство в давньо-
руському кримінальному праві ототожню-
валося з «воровством», «татьбою» та «кра-
діжкою» [8, с. 19].
Подальше формування норм про кри-

мінальну відповідальність за обманні дії (у 
т.ч. й у сфері торгівлі) відбулося у Середньо-
віччя. Зокрема, за Зерцалом Саксонським 
(ХІІІ ст.) торгівельний обман карався вер-
гельдом (оплатою штрафу), який також тяг-
нув за собою збезчещення та позбавлення 
низки прав [9, с. 124]. У XVI – XVII ст.ст. 
фіксуються численні випадки шахрайства у 
сфері міжнародної торгівлі. Цікавою в на-
уковому плані є думка В.П. Грицкевича, 
який вважає, що відшукати історію туризму 
та пов’язаних з ним подій (у т.ч. криміналь-
ного характеру) можливо у важливих пись-
мових джерелах, у т.ч. специфічних (про-
фільних) – графіті, подорожніх нотатках, 
путівниках [10, с. 20–73]. Уявляється, що 
окремі зазначені вище письмові історич-
ні джерела вигравали важливу запобіжну 
роль, убезпечували мандрівників від вчи-
нення щодо них різноманітних посягань, у 
т.ч. шахрайських, наприклад: в інструкції 
Альбрехта Мейера для тих, хто від’їжджав 
у подорож за кордон (1589 р.), йшлося про 
дорожнечу, «воровство», грабежі тощо; у 
путівнику для «гран туру» містилася інфор-
мація про транспорт, особисту безпеку, го-
телі, грошовий обіг, мови, управління, со-
ціальне життя, етикет, місцеві звичаї тощо; 
у путівниках К. Бедекера (1839, 1842, 1844 
рр.) навіть зазначалося про точні суми ча-
йових для офіціантів і носильників у кон-
кретних закладах. 
У XV – XVIІ ст.ст. почали стрімко роз-

виватися торгівельні відносини, виникло 
чимало внутрішніх та зовнішніх ринків, 
з’явився новий суспільний клас купців. Усе 
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це сприяло поширенню й обманних дій, 
кримінально-правова протидія яким по-
требувала якісно нового підходу. Саме у цей 
період російський законодавець вперше 
криміналізував «шахрайство» (російською 
мовою – «мошенничество»), прирівнявши 
цей злочин за ступенем тяжкості до крадіж-
ки. Зокрема, про це прямо зазначає ст. 58 
Судебнику Івана Грозного (1550 р.): «А мо-
шеннику та же казнь, что и татю. А кто на 
мошеннике взыщет (и) доведет на него; бу-
дет (ино) у ищеи иск пропал, а обманщика 
как (ни) приведут, ино его бити кнутьем». 
У низці вітчизняних нормативно-правових 
актів XVI – XVII ст.ст. (Судебник 1589 р., 
Соборне Уложення 1649 р.) фактично по-
вторюються положення Судебника 1550 р. 
про кримінальну відповідальність за шах-
райство. Шахрайство розглядалося як ко-
рисливий майновий злочин, що міг бути 
вчинений обманом або спритним (неочіку-
ваним) для потерпілого вилученням чужо-
го майна.
У XVIІ – XVIIІ ст.ст. законодавець по-

чинає поступово вирізняти все нові й нові 
види обманів, а в окремих випадках вста-
новлювати жорстокі покарання за їх вчи-
нення. Вперше шахрайство було законо-
давчо визнано в Указі Катерини ІІ «О суде 
и наказании за воровство разных родов и 
о завладении рабочих домов» (1781 р.), де 
поряд з іншими формами «воровства» за-
значалося й про «воровство-мошенниче-
ство». У подальшому уточнення поняття 
«шахрайство» відбулося в Уложенні про 
покарання кримінальні та виправні (1845 
р.), де цей злочин тлумачився як будь-яке, 
вчинене шляхом якого-небудь обману, роз-
крадання чужих речей, грошей або іншого 
рухомого майна; йому були властиві завідо-
мість, намір спокусити іншого та перекру-
чення істини. Підкреслимо, що Уложення 
про покарання кримінальні та виправні 
1885 р. відносило шахрайство до форм роз-
крадань, поділяло його на певні види та 
вирізняло обставини, що впливали на його 
кваліфікацію: вчинення злочину групою 
осіб за попередньою змовою; вчинення 
злочину особою, двічі засудженою за кра-
діжку чи шахрайство; вчинення злочину з 
особливим готуванням; поєднання злочи-

ну зі створенням особливої довіри до ви-
нного; поєднання злочину з ошукуванням 
старців, сліпих і глухонімих; вчинення зло-
чину втретє; вчинення злочинів більше 
трьох разів [11, с. 982]. Слушно зауважити, 
що більшість цих обтяжуючих відповідаль-
ність обставин безсумнівно характерні для 
сучасного шахрайства у сфері надання ту-
ристичних послуг, однак всі вони, на жаль, 
не охоплюються ст. 190 «Шахрайство» КК 
України (за виключенням фактично пер-
ших двох зазначених обставин).
У європейському законодавстві кінця 

XVIII – початку XIX ст. було вироблено 
широке поняття кримінально-караного 
обману, яке ґрунтувалося на нормах про 
відповідальність за підроблення та інший 
обман, що торкався прав будь-якої особи 
[12, с. 76–78]. Наприкінці ХІХ – початку 
ХХ ст.ст. кримінальне законодавство кон-
тинентальної Європи та США визнало шах-
райство «майновим» злочином, уточнивши 
та удосконаливши його ознаки. Щодо ту-
ристичних фірм (агентств), то вони вини-
кли у період становлення капіталізму. У 
принципі діяльність туристичної фірми не 
відрізнялася від діяльності будь-якої торгі-
вельної фірми: туристичний агент (купець) 
доводив товар (готель, транспорт, харчу-
вання) до споживача (туриста), реалізуючи 
товарний капітал, що сприяло скороченню 
часу його обороту та прискорювало відтво-
рення. Підвищеному попиту на туристичні 
послуги сприяли розвиток культури, рух-
ливість населення, механізація праці, роз-
будова інфраструктури (зокрема, будівни-
цтво залізних і сухопутних доріг, а також 
судноплавних каналів), нові географічні 
відкриття та освоєння Америки, Австра-
лії й Африки, створення спеціалізованих 
комплексів і міжнародних курортів тощо. 
Тоді почали вчинятися й перші акти шах-
райства, спрямовані на ошукування клієн-
тів туристичних фірм. 
Прийнято вважати, що початковим 

етапом розвитку сучасного туризму вважа-
ється 5 липня 1841 р., коли англійцем То-
масом Куком була організована перша ту-
ристична поїздка на дев’яти відкритих ва-
гонах для 570 членів товариства тверезості 
(з метою пропаганди здорового способу 
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життя та ознайомлення з історичними око-
лицями Лейстера та Лафборо) вартістю 1 
шилінг, а вже у 1847 р. в Лондоні була від-
крита перша в світі туристична фірма «То-
мас Кук і син» (сьогодні ця фірма має назву 
«Thomas Cook Group») [13, с. 111–114]. У 
1863 р. Томас Кук організував велику по-
дорож англійців у Швейцарію, а у 1868 р. 
– до Північної Америки. Загалом саме цей 
видатний англієць вперше створив специ-
фічний туристичний продукт – тур, який 
передбачав укладення угоди із залізнич-
ними, пароплавними та іншими компанія-
ми, готелями, ресторанами та комплексами 
щодо обслуговування туристів. Пізніше ту-
ристичні агентства були створені у Франції 
та в інших державах Європи (зокрема, у 
1854р. Карл Різель відкрив у Берліні перше 
німецьке бюро подорожей) [14, с. 17]. 
За часів радянської влади на території 

України законодавче розуміння шахрай-
ства набуло політизованого змісту, а пока-
рання за його вчинення – поступово суво-
рого характеру. Для радянського періоду (з 
1917 по 1988 рр.) характерною рисою була 
ліквідація приватної власності на засоби 
виробництва та підприємницької діяльнос-
ті, що не могло не вплинути на зростання 
злочинності й у сфері надання туристичних 
послуг, у т.ч. шахрайських посягань. Усі 
вітчизняні КК радянського періоду (1922, 
1927 і 1960 рр.) встановлювали відпові-
дальність за шахрайство, при цьому пріо-
ритетним напрямком був захист державної 
та колективної форм власності. 15 вересня 
1995 р. було ухвалено Закон України «Про 
туризм», у якому, однак, терміни «злочин», 
«кримінальний», «шахрайство» чи «обман» 
взагалі не вживаються. На жаль, у цьому 
нормативно-правовому акті перевага відда-
ється питанням цивільної відповідальності 
(зокрема, про неї безпосередньо йдеться 
у ст. 15 «Фінансове забезпечення відпові-
дальності туроператора та турагента» та у 
ст. 32 «Цивільно-правова та інші види від-
повідальності суб’єктів туристичної діяль-
ності») [15]. 
Щодо правового забезпечення (кримі-

нально-правового включно) та безпеки ту-
ризму на міжнародному рівні, а також за-
побігання правопорушенням у цій сфері, то 

така діяльність почала здійснюватися лише 
у другій половині минулого століття. У 50-
ті роки ХХ ст. ООН і ЮНЕСКО розроби-
ли програму розвитку туризму – ЕКОСОР 
(Економічна та соціальна рада ООН), що 
сприяла перетворенню туризму в найбільш 
динамічно розвинену галузь економіки. Ту-
ризм навіть отримав назву «феномену» ХХ 
століття. У 1963 р. на конференції ООН був 
створений Міжнародний союз офіційних 
туристичних організацій, реорганізований 
у 1968 р. в міжнародну Всесвітню турис-
тичну організацію (ВТО). Статут ВТО був 
ухвалений 27 вересня 1975 р., а починаючи 
з 1980 р., ця дата відзначається як Всесвіт-
ній день туризму [16, с. 274–275]. У 1985 р. 
ВТО на своїй VI сесії Генеральної асамб-
леї (Софія, 17–26 вересня 1985 р.) були за-
тверджені «Хартія туризму» та «Кодекс ту-
риста», де містилися положення, які були 
спрямовані на недопущення вчинення 
щодо туристів будь-яких шахрайських дій. 

Висновок
Генезис кримінально-правової протидії 

та запобігання шахрайству у сфері надання 
туристичних послуг з огляду на вітчизня-
ний і світовий досвід, за нашим переконан-
ням, охоплює такі етапи: 1) початковий – з 
найдавніших часів до 1841 р.; 2) становлен-
ня та формування – з 1841 р. до середини 
ХХ ст.; 3) сучасний – середина ХХ ст. і до-
тепер. 
Для початкового періоду (з найдавні-

ших часів до 1841 р.) характерним є те, 
що у цей час поступово створюються умо-
ви для виникнення туризму та надання 
туристичних послуг, а також починають 
оформлюватися, закріплятися та навіть 
вдосконалюватися норми про криміналь-
ну відповідальність за шахрайство як 
«майновий» злочин. В окреслені історичні 
межі перші подорожі здійснюються пере-
дусім задля відкриття нових земель, роз-
витку торгівлі, завоювань та з релігійною 
метою. Під час цих подій чимало злодіїв 
вдавалося до обману мандрівників, тор-
говців і чужоземців (у т.ч. через незнання 
останніми традиції, мови та релігії на пев-
них землях), що виявлялося у наданні їм 
неякісних засобів пересування, спотворе-
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ного провіанту, недосвідчених провідни-
ків, невідповідних карт місцевості, хибних 
товарів, підроблених документів тощо. 
При цьому шахрайство спочатку ототож-
нюється з такими злочинами, як «воров-
ство», «татьба» й «крадіжка» (ІХ – перша 
половина ХVI ст.). Про історію туризму та 
пов’язаних з ним подій (у т.ч. криміналь-
ного характеру) свідчили графіті, подо-
рожні нотатки, путівники, проспекти, що 
одночасно вигравали й суттєву запобіжну 
роль у протидії шахрайству. До середини 
XVI ст. законодавець взагалі не згадував 
про шахрайство, яке зазвичай було «май-
новим» (торгівельним) чи «немайновим» 
обманом, і тільки у Судебнику Івана Гроз-
ного 1550 р. (ст. 58) про цей злочин було за-
значено нормативно. У низці вітчизняних 
нормативно-правових актів XVI – XVII 
ст.ст. шахрайство розглядалося як корис-
ливий майновий злочин, що вчинявся об-
маном або спритним (неочікуваним) для 
потерпілого вилученням чужого майна. У 
XVIІ – XVIIІ ст.ст. законодавець починає 
поступово вирізняти все нові й нові види 
обманів, а в окремих випадках встановлю-
вати жорстокі покарання за їх вчинення. 
На етапі становлення і формування кри-

мінально-правової протидії та запобігання 
шахрайству у сфері надання туристичних 
послуг (з 1841 р. до середини ХХ ст.) від-
повідальність за цей злочин була зумовле-
на специфікою розвитку організованого 
туризму та створенням індустрії туризму. У 
1841 р. Томасом Куком була організована 
перша колективна поїздка, яка згодом за-
початкувала виникнення по всьому світу ту-
ристичних бюро і фірм. У цей період також 
відбувається подальше вдосконалення кри-
мінальної відповідальності за шахрайство, 
зокрема: а) у європейському законодавстві 
було вироблено широке поняття обману; 
б) в Уложенні про покарання кримінальні 
та виправні (1845 та 1885 рр.) цей злочин 
визнавався однією з форм розкрадань, мав 
різні види та набув низки важливих квалі-
фікуючих ознак, більшість з яких не втра-
тило актуальності для сучасного шахрай-
ства у сфері надання туристичних послуг. 
У травні 1919 р. створюється Міжнародний 
туристський альянс, що вносить посильну 

лепту у кримінально-правову протидію та 
запобігання випадкам вчинення шахрай-
ства у сфері надання туристичних послуг. 
Проте для України радянських часів була 
характерна ідеологізація криміналізації 
шахрайства та фактична заборона приват-
ного підприємництва. 
Для сучасного етапу кримінально-пра-

вової протидії та запобігання шахрайству 
у сфері надання туристичних послуг (се-
редина ХХ ст. і дотепер) характерним є 
те, що вчинення зазначеного злочину було 
зумовлено масовим і переважно міжнарод-
ним характером туризму. Утворення ООН, 
її органу ЮНЕСКО, ВТО та деяких інших 
міжнародних організацій сприяло перетво-
ренню туризму в найбільш динамічно роз-
винену галузь економіки. У «Хартії туриз-
му» та «Кодексі туриста» (1985 р.) містилися 
положення, які були спрямовані на недопу-
щення вчинення щодо туристів будь-яких 
шахрайських дій. 15 вересня 1995 р. було 
ухвалено Закон України «Про туризм», у 
якому, однак, терміни «злочин», «кримі-
нальний», «шахрайство» чи «обман» взагалі 
не вживаються, тоді як перевага віддається 
питанням цивільної відповідальності. Пи-
тання запобігання шахрайству у сфері на-
дання туристичних послуг у цей період но-
сили точковий (фрагментарний) характер. 
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SUMMARY 
This article discloses the issue of the genesis of 

criminal counteraction and prevention of fraud in the 
provision of travel services, by using the legal historical 
method. Three historical periods within the specifi ed 
genesis have been suggested. A range of issues directly 
related to both the phenomenon of fraud and that 
of tourism as well as those relations that preceded it 
(relations in trade and business, hospitality companies, 
etc.) has been also researched into. The conclusions 
being important in theoretical and applied aspects have 
been drawn.
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ÒßÆÊ² ÍÀÑË²ÄÊÈ ßÊ ÎÇÍÀÊÀ ÎÁ’ªÊÒÈÂÍÎ¯ 
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×.2 ÑÒ.375 ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье рассмотрен вопрос о квалифици-
рующем признаке состава преступления, пред-
усмотренного ст.375 УК Украины. Определяет-
ся содержание понятия «тяжкие последствия», 
исследуются в уголовно-правовой литературе 
подходы к определению содержания понятия 
«тяжкие последствия». По результатам иссле-
дования сделаны выводы, содержащие научную 
новизну, а также будут способствовать одинако-
вому и правильному толкованию, приминению 
положений закона правоприменительными ор-
ганами.

Ключові слова: тяжкі наслідки, вирок, рішення, 
ухвала, постанова.

 ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Îëåã ²ãîðîâè÷ - ñóääÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà 
Ëüâîâà

Постановка проблеми
Використання у кримінальному законо-

давстві оціночних понять представляє со-
бою самостійний прийом техніки викладу 
кримінально-правового матеріалу, за допо-
могою якого одержала вираження більшість 
статей КК України [1, с.529]. Вказані по-
няття підлягають конкретизації у кожному 
індивідуальному випадку, оскільки їх обсяг 
залежить від визначення родового та безпо-
середнього об’єктів складу злочину та зако-
нодавчої конструкції норми (способу опису 
злочинного діяння та його наслідків тощо). 
Свавільні зміни щодо змісту понять та їх об-
сягу оціночних понять, у тому числі і тяж-
ких наслідків, вказують на мінливість кри-
мінального законодавства, навіть за умови 
відсутності формальних змін у тексті статей 
КК України [2, с.74]. Не є винятком у цьо-
му випадку і використання поняття тяжких 

наслідків, як ознаки об’єктивної сторони 
складу злочину, передбаченого ч.2 ст.375 
«Постановлення суддею (суддями) завідо-
мо неправосудного вироку, рішення, ухва-
ли або постанови» КК України, оскільки 
законодавцем не визначено його обсяг, не 
конкретизовано кількісні та якісні ознаки, 
що залишає вирішення вказаної проблеми 
на  розсуд правозастосовних органів, які за-
стосовують вказану кримінально-правову 
норму. 

Стан дослідження
Окремі питання кримінальної відпо-

відальності судді за постановлення заві-
домо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови були предметом 
дослідження у працях П.П. Андрушка, 
В.І.Борисова, Ю.М. Грошевого, О.О. Кваши, 
О.М.Овчаренка, В. І. Тютюгіна, М. І. Хавро-
нюка та інших. Проте переважна більшість 
наукових праць зводилась до коментування 
окремих положень КК України або до фраг-
ментарного аналізу питань обраної темати-
ки. Разом із тим поняття «тяжкі наслідки», 
як ознака об’єктивної сторони складу зло-
чину, передбаченого ч.2 ст.375 КК Украї-
ни, було піддане аналізу у дисертаційних 
роботах С.Є. Дідика та Н.Д. Квасневської. 
Однак, питання визначення тяжких наслід-
ків завжди залишається актуальним, оскіль-
ки вони відносяться до оціночних понять, 
зміст яких розкривається у ході правозасто-
совної діяльності. Наявні ж вектори дослі-
дження саме поняття тяжких наслідків як 
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ознаки об’єктивної сторони складу злочину, 
передбаченого ч.2 ст.375 КК України, часто 
суперечливі, різнопланові та не вносять яс-
ності. Виникає потреба розробити єдине ро-
зуміння цього поняття, оскільки різне трак-
тування не сприяє правильному тлумачен-
ню поняття тяжких наслідків, що зрештою 
утруднює правильну кримінально-правову 
кваліфікацію.

Виклад основних положень
Щоб правильно застосувати правову 

норму до конкретного випадку, необхідно 
з’ясувати її зміст. У тих випадках, коли в 
кримінальному законі відсутня вказівка на 
те, у якому значенні вжито те чи інше сло-
во, зміст слів визначається судовою прак-
тикою або правовою теорією [3, с. 31]. Для 
того, щоб з’ясувати зміст поняття тяжких 
наслідків, у тому числі і тих, які передбачені 
у складів злочину «Постановлення суддею 
(суддями) завідомо неправосудного вироку, 
рішення, ухвали або постанови», необхідно, 
в першу чергу, проаналізувати довідково-
енциклопедичну літературу. Так, поняття 
«наслідок» трактують як результат [4, с.502], 
те, що випливає з певних обставин, дій, 
причин [5, с.552] та одержується після за-
вершення чого-небудь [6, с.372]. Натомість, 
поняття «тяжкий» розглядається як важкий, 
складний, великий [7, с.643], такий, що несе 
за собою страждання, значний за ступенем 
чи інтенсивністю, який виражає суворість [6, 
с.453]. Лише у «Юридичній енциклопедії» 
за редакцією Ю.С.Шемшученка вказується, 
що тяжкі наслідки мають оціночний харак-
тер, з’ясування змісту і обсягу яких вимагає 
конкретизації по кожному індивідуальному 
кримінальному провадженні, виступають 
кваліфікуючою обставиною вчинення зло-
чину, а також враховуються при призначен-
ні покарання [8, с.165]. 
Слід зазначити, що поняття «тяжкі на-

слідки» вживається у КК України понад сто 
разів і в кожному окремому випадку має різ-
ний зміст. У свою чергу, у теорії криміналь-
ного права тяжкі наслідки прийнято поді-
ляти на наслідки матеріального (фізична, 
майнова шкода тощо) та нематеріального 
характеру (шкода конституційним правам 
людини, організаційним, політичним ін-

тересам тощо) [9, с.316-325]. Однак, визна-
ння наслідків тяжкими  є питанням факту, 
а встановлення їх розміру та оцінка порів-
няльної тяжкості відноситься до компетен-
ції суду [10, с.174].
У кримінально-правовій літературі не 

існує єдності позицій з приводу того, яко-
го характеру шкода відноситься до тяжких 
наслідків у складі злочину, передбаченому 
ст.375 КК України. З цього приводу можна 
виокремити два підходи. Зокрема, пред-
ставники першого підходу відносять до тяж-
ких наслідків лише фізичну шкоду (самогуб-
ство заарештованого чи засудженого, тяжке 
захворювання, загибель близьких родичів). 
Натомість, представники другого підходу 
до вказаних наслідків відносять заподіяння 
потерпілому фізичної, матеріальної та нема-
теріальної шкоди (заподіяння значних ма-
теріальних збитків, самогубство [11, с.852], 
втрата майна, засудження  невинної особи, 
роботи, загибель близьких родичів тощо 
[12, с.20; 13, с.50]. Безумовно, вказаний пе-
релік не є вичерпний, оскільки суспільно-
небезпечні наслідки постановлення суддею 
завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови можуть бути різнома-
нітними. Однак, видається, що тяжкі наслід-
ки у складі злочину, передбаченого ст.375 
КК України, охоплюють шкоду різного ха-
рактеру (фізичного, матеріального, мораль-
ного, організаційного тощо). Для прикладу, 
тяжке захворювання засудженого внаслідок 
постановлення суддею завідомо неправосуд-
ного вироку обов’язково пов’язане  із його 
моральними стражданнями або ж порушен-
ня роботи певного підприємства, установи 
чи організації, призупинення виробничих 
процесів (шкода організаційного характеру) 
невід’ємно поєднане із заподіянням шкоди 
матеріального характеру.
Слід зазначити, що факт настання відпо-

відних суспільно-небезпечних наслідків не 
повинен слугувати єдиною підставою для 
притягнення особи (судді) до кримінальної 
відповідальності за вчинення злочину, пе-
редбаченого ч.2 ст.375 КК України. В дано-
му випадку необхідно встановити наявність 
причинного зв’язку між самим діянням і на-
слідками, що настали. Для прикладу, особа 
може вчинити самогубство не внаслідок її не-
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законного засудження, а в результаті отри-
мання інформації про смерть близького ро-
дича чи його невиліковної хвороби. Тому за 
наявності настання тяжких наслідків у виді 
фізичної шкоди правозастосовним органам 
складно встановити причинний зв’язок між 
злочинними наслідками і діянням. 
Разом із тим доводиться констатувати, 

що узагальнення матеріалів судової прак-
тики, які розміщені в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень, засвідчує, що осо-
бу за вчинення злочину, передбаченого ч.2 
ст.375 КК України, притягали лише у ви-
падку спричинення наслідків матеріального 
характеру. З цього приводу, наведемо при-
клад із практики. Так, 12 грудня 2006 року 
до Тульчинського районного суду надійшла 
позовна заява у порядку адміністративного 
судочинства від позивачів до Вінницького 
обласного військового комісаріату про ви-
знання протиправною його бездіяльність 
у виконанні Закону України «Про пенсій-
не забезпечення військовослужбовців, осіб 
начальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ та деяких інших осіб» та 
зобов’язати перерахувати суму пенсії, як 
спадкоємцям військовослужбовців, що пе-
ребували на службі у Збройних Силах Укра-
їни, з урахуванням: а) премії, у розмірі 33,3% 
всього обсягу грошового забезпечення вій-
ськовослужбовців; б) щомісячної надбавки 
за службу у Збройних Силах України в роз-
мірі до 40% посадового окладу; в) щомісяч-
ної 100% надбавки; г) щомісячної надбавки 
за безперервну військову службу у Зброй-
них Силах  України. 

22 грудня 2006 року, в приміщенні Туль-
чинського районного суду, суддя, отри-
мавши позовну заяву, в порушення вимог 
ст.17,19 КАС України, де зазначено, що 
адміністративні справи вирішуються адмі-
ністративним судом за місцезнаходженням 
відповідача, позов осіб до Вінницького об-
ласного військового комісаріату позивачам 
не повернув, а виніс ухвалу про призна-
чення до судового розгляду даної справи. 
У подальшому суддя розглянув справу, не 
провівши фіксування судового засідання 
технічними засобами, крім того, діючи умис-
но, він ігнорував той факт, що до суду на-
дійшло звернення Вінницького обласного 

військового комісаріату щодо його заміни, 
як неналежного відповідача, з посиланням 
на те, що з 1 січня 2007 року набув чиннос-
ті Закон України від 19 грудня 2006 р. № 
489-V «Про Державний бюджет України на 
2007 рік», згідно з вимогами якого військо-
вослужбовцям, особам начальницького і ря-
дового складу з 1 січня 2007 року пенсії при-
значатимуться (перераховуватимуться) ор-
ганами Пенсійного фонду України. За таких 
умов суддя не вирішив питання про заміну 
неналежного відповідача на належного, по-
збавивши Головне управління Пенсійного 
Фонду України у Вінницькій області прав та 
обов’язків сторони у справі.
Окрім того, при розгляді справи не пе-

ревірив докази про наявність чи відсутність 
підстав про перерахунок пенсії, безпідстав-
но проігнорував, що нарахування пенсії 
здійснювалось на підставі ст.43 Закону № 
2262-ХІІ в редакції від 9 квітня 1992 і чинної 
до 1 січня 2005 року, де передбачалось, що 
для обчислення пенсій враховуються відпо-
відні оклади за посадою, військовим чи спе-
ціальним званням, процентна надбавка за 
вислугу років служби та надбавки за вчене 
звання і вчену ступінь, кваліфікацію й умови 
служби, тобто на момент призначення пози-
вачам пенсії, не передбачалось таких видів 
грошового забезпечення для обчислення 
пенсії, як надбавка за безперервну службу у 
розмірі 33,3% та премії у розмірі 100%, а ст. 
63 Закону № 2262-ХІІ, у редакції, що діяла 
до 01.01.2005р., було прямо встановлено, 
що перерахунок раніше призначених пен-
сій військовослужбовцям проводиться лише 
у зв’язку зі зміною розмірів грошового за-
безпечення виходячи з якого, обчислюють-
ся пенсії, і виніс постанову про задоволення 
позову: визнав протиправною бездіяльність 
Вінницького обласного військового комі-
саріату у виконанні Закону України «Про 
пенсійне забезпечення військовослужбов-
ців, осіб начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ та деяких інших 
осіб» у частині недонарахування та невипла-
ті пенсії і зобов’язав Вінницький обласний 
військовий комісаріат перерахувати особам 
премії, щомісячні надбавки тощо, з ураху-
ванням перерахунку, за минулий час почи-
наючи з 1 вересня 1999 року до дня смерті 
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спадкодавців, при тому, що судді було до-
стеменно відомо, що вказані види грошо-
вого забезпечення були запроваджені лише 
після звільнення спадкодавців позивачів з 
військової служби.
На підставі вищенаведеного, суд виніс 

ухвалу про заміну способу її виконання, із 
зобов’язанням головне управління Пенсій-
ного фонду України у Вінницькій області 
провести перерахунок раніше призначених 
пенсій з урахуванням підвищення, а також 
виплатити недоплачені суми пенсій. Таким 
чином, за рахунок бюджетних коштів було 
проведено незаконні виплати в сумі, яка ра-
зом склала 375 696грн. 90 коп. (триста сім-
десят п’ять тисяч шістсот дев’яносто шість 
гривень дев’яносто копійок), внаслідок чого 
державі було спричинено тяжкі наслідки 
[14]. Натомість, в іншому кримінальному 
провадженні Кременчуцьким районним 
судом Полтавської області тяжкими визна-
но наслідки у сумі 69 287 грн. (шістдесят 
дев’ять тисяч двісті вісімдесят сім гривень) 
[15].
Слід зазначити, що у Розділі ХVІІІ Осо-

бливої частини КК України не передбачено 
приміток до статей, де б визначалися розмі-
ри матеріальної шкоди, які б ураховувалися 
судом при кваліфікації злочину, передба-
ченого ст.375 КК України. У зв’язку з цим 
виникає питання: якими «орієнтирами» ко-
ристуються суди при визначенні тяжких на-
слідків, зокрема, і  матеріального характеру. 
Мабуть, питання визнання суспільно-небез-
печних наслідків злочину тяжкими вирішу-
ється на розсуд суду. 
Видається, щоб вирішити вказану про-

блему, необхідно у примітці до статті Роз-
ділу ХVІІІ Особливої частини КК України 
передбачити положення, в якому потрібно 
визначити обсяг поняття «тяжких наслід-
ків» відповідно до родового об’єкта щодо 
шкоди різного характеру: фізичного, мате-
ріального та нематеріального. Таке ново-
введення, видається, спростить понятійний 
апарат КК України в цій частині, а також 
роботу правозастосовних органів, оскільки 
вони матимуть певні орієнтири щодо того, 
які суспільно-небезпечні наслідки охоплю-
ються поняттям тяжкі наслідки, що в цілому 
сприятиме здійсненню правосуддя в Украї-

ні на засадах законності, обґрунтованості та 
справедливості.

Висновки
Таким чином, питання законодавчого 

використання оціночних понять у поня-
тійному апараті КК України, в тому числі і 
тяжких наслідків, є однією з найбільш дис-
кусійних у теорії кримінального права. Не 
викликає заперечень той факт, що при фор-
мулюванні оціночного поняття та інтеграції 
його у кримінально-правову норму виникає 
потенційна загроза неоднозначного право-
розуміння. У зв’язку з цим, вирішення такої 
проблеми, безумовно, повинно висвітлюва-
тись у подальших теоретичних досліджен-
нях науковців. 
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SUMMARY 
In the article the question of qualifying 

characteristic a crime under Art 375 of the Criminal 
Code of Ukraine. This paper defi nes the term of «grave 
consequences», examines approaches to determining the 
content of this term, which are available in the criminal 
law literature. The study made a number  of fi ndings 
that contain scientifi c novelty, and  will also contribute 
to the same and the correct  interpretation, application 
of the provisions of the law enforcement authorities.

АНОТАЦІЯ 
У статті висвітлено питання кваліфікую-

чої ознаки складу злочину, передбаченого ст.375 
КК України. Визначається зміст поняття 
«тяжкі наслідки», досліджуються наявні у кри-
мінально-правовій літературі підходи до визна-
чення змісту поняття «тяжкі наслідки». За 
результатами дослідження зроблено висновки, 
які містять наукову новизну, а також сприя-
тимуть однаковому та правильному тлумачен-
ню, застосуванню положень закону правозасто-
совними органами.
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Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÓ Â²ÉÍÈ Â 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÕ ÊÐÀ¯Í

Статья посвящена исследованию вопро-
сов уголовной ответственности за пропаганду 
войны в уголовном законодательстве европей-
ских стран континентальной и скандинавской 
правовых систем.

Ключові слова: пропаганда війни; збройні кон-
флікти; злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку; порівняльне кримі-
нальне законодавство. 

 ÏÅÊÀÐ Ïàâëî Âàñèëüîâè÷ - àñï³ðàíò â³ää³ëó àñï³ðàíòóðè òà äîêòîðàíòóðè 
Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè

Постановка проблеми
Включення в 2001 р. у Кримінальний 

кодекс України розділу ХХ «Злочини про-
ти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку», безумовно, є позитивним 
моментом розвитку вітчизняного законо-
давства. Це є відображенням тенденцій 
еволюції вітчизняного кримінального за-
конодавства та розвитку сучасного міжна-
родного права. Адже більшість злочинів, 
які передбачені в цьому розділі, є наслідком 
імплементації в національне законодавство 
положень міжнародних нормативно-право-
вих актів, які засуджують ті чи інші злочи-
ни проти миру та безпеки людства. Це саме 
стосується і заборони публічних закликів до 
розв’язання агресивної війни. 
Сьогодні дослідження кримінального за-

конодавства інших держав набули значної 
актуальності. «Аксіомою можна визнати те, 
– зазначає Ю.В. Баулін, – що освоєння ре-
альної дійсності неможливе без опанування 
минулого та іншого досвіду, а останнє – без 
порівнянь. Недаремно нормативна база всіх 
сучасних дисертаційних досліджень з ак-

туальних питань кримінального права, як 
правило, включає, крім чинного і того, що 
діяло раніше, вітчизняного законодавства, 
також положення міжнародних договорів 
і кримінального законодавства інших дер-
жав. Але ті спроби компаративного аналізу, 
які робили вчені-криміналісти досі, були 
несміливими, уривчастими, фрагментарни-
ми і не відображали усієї яскравої мозаїки 
зарубіжного кримінального законодавства»-
[1, с.9; 2, с. 137].
Одним з першочергових завдань кримі-

нально-правової політики держави виступає 
створення надійного правового інструмента 
протидії злочинності. У цьому зв’язку одним 
із методів підвищення його ефективності є 
аналіз законодавства зарубіжних країн у 
частині виявлення позитивних тенденцій, 
які можуть бути запозичені в національне 
законодавство.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, у яких започатковано розв’язання 

даної проблеми
Спеціального дослідження законодав-

ства європейських країн в частині кримі-
нальної відповідальності за пропаганду ві-
йни в Україні не провадилося. В той же час 
це питання розглядається як невід’ємна час-
тина аналізу порівняльної характеристики 
законодавства зарубіжних країн щодо зло-
чинів проти миру, безпеки людства та між-
народного правопорядку. Значний доро-
бок у це питання внесли роботи О.Шамари, 
М.Хавронюка, О.Бантишева, Р.Сушкова, 
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М.Гуменюка, С.Мохончук, В.Миронова, 
А.Маєвської та ін. 

Метою цієї статті є порівняльний ана-
ліз кримінальної відповідальності за пропа-
ганду війни в законодавстві окремих євро-
пейських країн та визначення доцільності 
врахування позитивного досвіду щодо удо-
сконалення вітчизняного кримінального за-
конодавства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Республіка Польща. Особлива частина КК 
Польщі (1997 р.) розпочинається главою 
XVI «Злочини проти миру, людяності та 
воєнні злочини» [3]. Перша кримінально-
правова норма даного розділу, а відповід-
но і Особливої частини КК Польщі, при-
свячена відповідальності за розв’язування 
та ведення агресивної війни. В даній нормі 
криміналізовані наступні форми суспільно 
небезпечного діяння: розв’язування та ве-
дення агресивної війни (ч.1 ст. 117); готу-
вання до розв’язування та ведення агресив-
ної війни (ч. 2 ст. 117); публічні заклики до 
розв’язування агресивної війни (ч. 3 ст. 117).
За публічні заклики до розв’язування 

агресивної війни законодавець встановив 
відповідальність у вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох місяців до п’яти років. 
Спеціальної норми, яка б передбачала 

відповідальність за заклики до розв’язування 
агресивної війни проти Республіки Польщі, 
ні в якості злочинів проти Республіки (глава 
XVII), ні в злочинах проти обороноздатнос-
ті (глава XVIII) не виділено. 
Республіки Албанія. На першому місці в 

Особливій частині КК Албанії розташовані 
міжнародні злочини [4]. Так, відповідно до 
глави I, ці злочини носять назву «Злочини 
проти людства». Змістом кримінально-пра-
вових норм, які утворюють дану главу, охо-
плюється геноцид (ст. 73); злочини проти 
людства, такі як вбивство, насильницьке ви-
крадення, знищення, поневолення, інтер-
нування і виселення, будь-який інший вид 
людських тортур або насильство, здійснене 
відповідно до конкретного умисного плану 
або систематично, відносно групи цивіль-
ного населення з політичних, ідеологічних, 

расових, етнічних і релігійних мотивів (ст. 74); 
поширення комп’ютерних матеріалів на ко-
ристь геноциду чи злочинів проти людянос-
ті (ст. 74а); військові злочини, а саме діяння, 
вчинені різними людьми у воєнний час, та-
ких як вбивство, жорстоке поводження або 
депортація, а також будь-яка інша нелюд-
ська експлуатація на шкоду цивільному на-
селенню або на окупованій території, вбив-
ство або жорстоке поводження з військово-
полоненими, вбивство заручників, знищен-
ня приватної чи державної власності, руй-
нування міст, громад і сіл, що не пов’язані з 
військовою необхідністю (ст. 75).
Пропаганда війни до даної категорії 

злочинів у КК Албанії не віднесена. Нато-
мість ст. 211 «Провокація війни» криміна-
лізує вчинення актів з метою спровокувати 
війну або наразити Республіку Албанія на 
небезпеку [військову] втручання іноземних 
держав. За вчинення злочину передбачено 
покарання не менше п’ятнадцяти років по-
збавлення волі. 
Австрійська Республіка. КК Австрії не міс-

тить окремо визначеної глави злочинів про-
ти миру та безпеки людства [5]. Аналогом 
даного розділу слід вважати розділ, який 
передбачає кримінальну відповідальність 
за «Порушення відносин з іноземними дер-
жавами» та XXV «Геноцид». Злочини, які 
передбачені в цих розділах, не характери-
зуються своєю різноманітністю. Так, розді-
лом ХXIV передбачено лише декілька кри-
мінально-правових норм, зокрема таких, 
як: «Злочинний напад на іноземну державу» 
(§316), «Дискредитація символів іноземної 
держави» (§ 317), «Військова розвідуваль-
на служба на користь іноземної держави»-
(§ 319), «Заборонена допомога сторонам 
збройних конфліктів» (§ 320). А відповідно, 
розділом XXV містить лише одну кримі-
нально правову норму «Геноцид» (§ 321). 
Особливістю КК Австрії є також відсут-

ність кримінально-правових норм аналогіч-
них Кодексам інших країн, які б передбача-
ли відповідальність за заклики до збройної 
агресії чи війни проти Республіки. Цілком 
ймовірно, що такі дії підпадають під квалі-
фікацію загальної норми, яка передбачає 
відповідальність за (§ 282) Підбурювання 
до діянь, які знаходяться під загрозою по-
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карання і схвалення дій, що знаходяться 
під загрозою покарання (1) Всякий, хто під-
бурює в друкованому виданні, по радіо або 
яким-небудь іншим способом так, що це стає 
доступно широкій громадськості, до скоєн-
ня знаходиться під загрозою покарання ді-
яння, підлягає покаранню у вигляді позбав-
лення волі на строк до двох років, якщо він, 
як співучасник цього діяння (§ 12), не під-
лягає більш суворому покаранню. 
Французька Республіка. Свого часу кри-

мінальне законодавство Франції, на форму-
вання якого вплинули кримінально-правові 
погляди французьких просвітителів (Воль-
тера, Д. Дідро, Ш.-Л. Монтеск’є та ін.), нада-
ло поштовх для розвитку всієї системи кон-
тинентального права. З огляду на це систе-
му кримінального права Франції вважають 
класичною Європейською моделлю законо-
давства про кримінальну відповідальність. 
У 1994 році було прийнято новий КК 

Франції, який змінив кодекс Наполеона 
Бонапарта (1810 р.), що діяв майже два сто-
річчя. Кодекс має класичну кодифікацію та 
здійснює поділ суспільно небезпечних діянь 
на злочини та проступки проти особи (книга 
друга), майнові злочини та проступки (кни-
га третя), про злочини та проступки проти 
нації, держави та суспільної безпеки (книга 
четверта). [6]
У той же час у чинному КК Франції зло-

чини проти миру та міжнародного право-
порядку представлені доволі стисло. Книга 
друга містить розділ присвячений злочинам 
проти людства. Даний розділ включає в себе 
главу 1 «Геноцид» та главу ІІ «Інші злочини 
проти людства», яка встановлює криміналь-
ну відповідальність за депортацію, звер-
нення в рабство або масове і систематичне 
здійснення страт без суду, викрадень людей, 
скоєних з політичних, расових або релігій-
них мотивів (ст. 212-2). При цьому спеціаль-
ної норми, яка б передбачала кримінальну 
відповідальність за пропаганду війни, у КК 
Франції не передбачено. 
Також не передбачено КК Франції і від-

повідальності за заклики до збройної агресії 
проти Республіки. Кримінально-караними 
визнаються лише дії, визначені в ст. 411-4 
(книга IV розділ I «Про посягання на осно-
вні інтереси нації» відділ ІІ «зв’язки з іно-

земною державою»), а саме встановлення 
зв’язків з якою-небудь іноземною держа-
вою, іноземним підприємством або інозем-
ною організацією, а також підприємством 
або організацією, що перебувають під іно-
земним контролем, або з їх уповноважени-
ми з метою викликати військові дії чи акти 
агресії проти Франції. 
Доволі широко представлена дана кате-

горія злочинів у КК Республіки Болгарії. Зо-
крема, глава IV присвячена злочинам про-
ти миру та людства. Даний розділ включає в 
себе: розділ 1 – Злочини проти миру; розділ 
ІІ – Злочини проти законів та звичаїв війни; 
розділ ІІІ – Геноцид та апартеїд. 
У частині пропаганди війни законодав-

ством Болгарії застосовано доволі цікавий 
підхід. Кримінальна відповідальність за 
дане суспільно небезпечне діяння перед-
бачено двома кримінально-правовим нор-
мами. Так, ст. 407 КК передбачено, що хто 
яким би то не було способом веде пропа-
ганду війни, карається позбавленням волі 
до восьми років. У даному випадку відпо-
відальність встановлюється не за конкрет-
ні заклики до розв’язування агресивної ві-
йни, а пропаганду війни, як певний культ, 
поширення ідеї поведінки, яка є правиль-
ною та такою, яка заслуговує на насліду-
вання. 
У розумінні злочину, який має міжна-

родний характер проти людства, пропаган-
да війни передбачена в ст. 408 КК Болгарії, 
де встановлена відповідальність особи, яка 
прямо або побічно, через друк, усно при по-
середництві, радіо чи іншим способом за-
кликає до збройного нападу однієї держави 
на іншу. Подібний злочин передбачає від-
повідальність за підбурювання до війни та 
карається позбавленням волі від трьох до 
десяти років.
Турецька Республіка: Особлива частина КК 

Туреччини складається з трьох глав: глава 
перша – Міжнародні правопорушення; гла-
ва друга – Злочини проти особи; третя глава 
– Злочини проти суспільства. [7]
Перша глава складається з двох роз-

ділів: розділу І «Геноцид і злочини проти 
людства»; а також розділ ІІ «Незаконне пе-
реміщення мігрантів до країни та торгівля 
людьми». 
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Як і в більшості інших європейських 
країн, відповідальність за пропаганду війни 
в даному розділі не визначено. Натомість 
КК встановлює відповідальність за провока-
цію війни, на рівні злочину, передбаченого 
ст. 302, який має назву «Провокація війни 
проти держави». Даний злочин віднесено 
до розділу XIV «Злочини проти національ-
ної безпеки». Змістом даної норми передба-
чено, що будь-яка особа, яка провокує владу 
в чужій країні, щоб почати війну або вжи-
ти заходів проти Турецької Республіки, або 
співпрацює з владою іноземної держави, з 
цією метою, карається позбавленням волі 
на строк від десяти до двадцяти років. 
Покарання збільшується на одну трети-

ну в разі виконання провокації через засоби 
масової інформації. 
Королівство Іспанія: Кримінальне законо-

давство Іспанії доволі широко регулює сус-
пільні відносини пов’язані з міжнародним 
правопорядком та додержанням мирного 
співіснування держав [8]. Останній розділ 
XXIV Особливої часини КК Іспанії має на-
зву «Злочини проти міжнародного співто-
вариства». Про доволі акцентований підхід 
в Іспанії щодо охорони даної категорії сус-
пільних відносин свідчить  велика кількість 
злочинів, що розташована в даному розділі, 
а також їх структурна побудова. Вказаний 
розділ поділений на п’ять глав, за принци-
пом їх класифікації у відповідності до родо-
вого об’єкту. Так, главою I об’єднані зло-
чини проти міжнародного права; главою II 
злочини геноциду; главою II злочини проти 
людяності; главою III злочини проти охоро-
нюваних осіб та активів у випадку збройно-
го конфлікту; главою IV визначено загальні 
положення; главою V злочини піратства. 
Доволі цікавим є той факт, що КК Іспанії 

доволі ґрунтовно регламентує порушення 
міжнародних норм права в частині військо-
вого конфлікту, що вже має місце, тут мова 
йде і про порушення режиму припинення 
вогню; перемир’я; капітуляції; надмірних 
військових атак; визначення цивільного 
населення метою нападу; порушення норм 
міжнародного права, які застосовуються до 
збройних конфліктів; атака невійськових 
кораблів чи літаків ворога або нейтральної 
сторони; неприйняття необхідних заходів 

для забезпечення безпеки людей; акти на-
сильства щодо медичного персоналу; умис-
ний голодомор цивільного населення як 
засобу ведення війни, шляхом позбавлення 
його необхідних ресурсів виживання, у тому 
числі і перешкоджання поставок допомоги, 
яка проводиться відповідно до Женевських 
конвенцій тощо. Проте складу злочину 
який би передбачав кримінальну відпові-
дальність за розв’язування, планування чи 
ведення агресивної війни, у КК Іспанії не 
передбачено. 
У ст. 615, яка розміщена в главі IV (за-

гальні положення) визначено відповідаль-
ність за провокацію, змову і підбурення до 
скоєння злочинів, передбачених у главах 
І-ІІІ. Але з огляду на те, що за розв’язування 
агресивної війни відповідальність не визна-
чена, то і пропаганда війни у формі закликів 
до початку агресивної війни чи збройних 
конфліктів не криміналізовано. 
У той же час доволі тяжким злочином 

проти держави є провокація війни проти 
Іспанії. Так відповідно до ст. 581, яка роз-
ташована в розділі XXIII «Особливо тяжкі 
злочини державної зради, проти миру чи 
незалежності, національної оборони», пе-
редбачено відповідальність громадянина 
Іспанії у вигляді тюремного ув’язнення від 
п’ятнадцяти до двадцяти років, який про-
вокує зовнішню силу, щоб оголосити війну 
Іспанії.
Під час дослідження європейського за-

конодавства, що регламентує питання кри-
мінальної відповідальності за пропаганду 
війни, неможливо оминути дослідження 
законодавства країн, які є представниками 
скандинавської правової системи. Дана пра-
вова сім’я поєднує в собі риси і романо-гер-
манського і загального права, тому характе-
ризується наступним: 1) майже повна від-
сутність рецепції римського права; 2) відсут-
ній поділ права на публічне та приватне; 3) 
формально існують закони, є і поодинокі ко-
декси, які охоплюють певний нормативний 
матеріал, але вони не тотожні кодексам, що 
існують у країнах романо-германської сім’ї 
права. Законодавство переважно позбавле-
не узагальнень високого рівня, як правило, 
законодавство присвячене вирішенню кон-
кретних питань [9, с. 157]. Як зазначає Рене 
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Давид, така характеристика окремих за-
конів обумовлена тим, що співробітництво 
між цими північними країнами легше забез-
печити за допомогою спеціальних законів, 
ніж широких кодексів. 4) Характерна уніфі-
кація законодавства цих країн між собою. 5) 
Діє принцип верховенства закону. Закон є 
основним джерелом права, а суди формаль-
но не можуть вирішувати справи, створюю-
чи правові норми [9, с.81-82].
У Королівстві Швеції більшість злочинів 

проти миру та воєнні злочини проти люд-
ства передбачена Главою 22 «Про зраду та 
інше». [10] Злочини, які систематизовані в 
даній главі, встановлюють відповідальність 
за порушення загальновизнаного міжна-
родного гуманітарного права про збройні 
конфлікти та мають бути засуджені за зло-
чин проти міжнародного права. Так, ст. 6 
даної глави передбачає в якості злочинних: 
1) використання будь-якої зброї, забороне-
ної міжнародним правом; 2) зловживання 
відзнаками Організації Об’єднаних Націй 
або знаками, зазначеними в Акті про захист 
окремих міжнародних медичних знаків від-
мінності, парламентарними прапорами або 
іншими міжнародно-визнаними відзнака-
ми; 3) напади на цивільне населення або на 
осіб, які отримали тілесні ушкодження або 
покалічених осіб; 4) ініціювання нападу, 
який може викликати важкі втрати чи шко-
ду для цивільного населення або для ци-
вільної власності; 5) ініціювання нападу на 
установи або споруди, які користуються спе-
ціальним захистом по міжнародному праву; 
6) заподіяння тяжких страждань особам, які 
користуються спеціальним захистом по між-
народному праву; примус військовополо-
нених або цивільного населення служити в 
збройних силах їх супротивника або позбав-
лення цивільного населення свободи в по-
рушення міжнародного права; 7) надмірне 
пошкодження або вилучення власності, яка 
користується спеціальним захистом з між-
народного права у випадках, відмінних від 
передбачених вище в пунктах 1 та 6.
Також даною главою передбачено від-

повідальність за порушення міжнародних 
угод пов’язаних з поводженням хімічної 
зброї (ст. 6а); порушення міжнародних угод, 

предметом яких були протипіхотні міни-
(ст. 6b) та ядерна зброя (ст. 6с).
У той же час спеціальної норми, яка б пе-

редбачала кримінальну відповідальність за 
пропаганду війни, як злочин міжнародно-
го характеру, серед даних злочинів не міс-
титься. Лише в ст. 2 глави 19 «Про злочини 
проти безпеки Королівства» зазначено, що 
особа, яка насильницькими засобами або з 
іноземною допомогою створює небезпеку 
залучення Королівства у війну або інші вій-
ськові дії, має бути засудженою, якщо це не 
державна зрада, за підбурювання до війни 
до тюремного ув’язнення на строк не менше 
двох і не більше восьми років.
Королівство Норвегії. Не містить спеціаль-

них норм, які б передбачали кримінальну 
відповідальність за злочини проти миру та 
безпеки людства і КК Норвегії. [11] Частина 
таких злочинів розташована в Глава 30 «Зло-
чини на морі» та параграфі 107 Військового 
кримінального кодексу. Останній, до речі, є 
особливістю кримінально-правової системи 
Норвегії. Даний нормативно-правовий акт 
місить перелік суспільно небезпечних ді-
янь, які пов’язані зі встановленим порядком 
проходження військової служби, регулює 
суспільні відносини пов’язані з обороноз-
датністю держави, встановлює кримінальну 
віддільність за використання проти ворога 
зброї або засобів ведення війни забороне-
них міжнародними угодами, членами яких 
є Норвегія, а також визначає особливості 
призначення та відбування покарання вій-
ськовослужбовцями. 
Серед цих злочинів відсутня норма, яка 

б передбачала кримінальну відповідальність 
за пропаганду війни. Натомість параграф 
84, що розташований у главі 8 «Злочини 
проти незалежності та безпеки держави», 
встановлює кримінальну відповідальність 
за причетність та сприяння розв’язуванню 
війни чи початку військових дій проти Нор-
вегії чи її союзників. Даний злочин караєть-
ся позбавленням волі на строк від п’яти до 
двадцяти одного року. 
Фінська Республіка. Особлива частина КК 

Фінляндії розпочинається главою ХІ – «Вій-
ськові злочини та злочини проти людства». 
[12] Дана глава представлена злочинами, 
змістом яких є порушення ратифікованих 
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Фінляндією міжнародних нормативно-пра-
вових актів, такі як геноцид, підготовка до 
геноциду, злочинами проти людства (расова 
дискримінація, сексуальне рабство, насиль-
не переселення тощо) та доволі широким 
колом воєнних злочинів, в основу визначен-
ня яких покладені правила та звичаї веден-
ня війни, а також правопорушення визна-
чені в Статуті міжнародного кримінального 
суду. 
У той же час, на рівні військових зло-

чинів та злочинів проти людства, пропа-
ганда війни в якості кримінально-карано-
го діяння не визначена. Проте в розділі 2 
глави 12 «Зрадницькі злочини» міститься 
положення, відповідно до якого визнаєть-
ся підбурюванням до війни, якщо будь-яка 
особа в Фінляндії або фінський громадянин 
за межами Фінляндії публічно закликає іно-
земну державу здійснити акт агресії про-
ти Фінляндії чи провести акт агресії проти 
іноземних держав; публічно поширює за-
яви або іншу пропаганду, призначену для 
формування громадської думки на користь 
проведення актів агресії; систематично по-
ширює явно необґрунтовану або таку, що 
вводить в оману інформацію про оборону 
Фінляндії або її військову безпеку, а також 
незаконно здійснює акт насильства проти 
іноземної держави або представника, тери-
торії або майна іноземної держави з метою 
провокації війни. Такі дії караються тюрем-
ним ув’язненням терміном не менше одного 
та не більше десяти років.

Висновки: встановлено, що європейські 
країни застосовують різні підходи до змісту 
поняття пропаганди війни. Так, в одних ви-
падках пропаганда війни розглядається в 
якості закликів до агресивної війни, тобто 
збройного нападу однієї країни на іншу (на 
разі тут мова йде про злочин міжнародного 
характеру); у другому випадку мова йде про 
заклики до іноземної держави, вчинені гро-
мадянином країни, змістом яких є збройна 
агресія на державу, громадянином якої він 
є (у такому випадку мова йде про вчинення 
злочину проти держави); а також пропаган-
да війни як поширення певного культу, яка 
не мітить конкретних закликів до нападу 
однієї країни на іншу. 

Застосування порівняльного методу при 
дослідженні особливостей кримінальної від-
повідальності за пропаганду війни в законо-
давстві зарубіжних країн дало змогу зробити 
низку важливих висновків, які є важливими 
з точки зору розуміння юридичної природи 
заборони даного діяння, питання побудови 
юридичної конструкції даного складу зло-
чину, визначення оптимальних меж пока-
рання за дане діяння тощо. 
Для країн західної Європи не є харак-

терним встановлення кримінальної відпові-
дальності за пропаганду війни, як це перед-
бачено КК України та майже всіма кримі-
нальними кодексами пострадянських країн. 
Причиною цього, за думкою М. Хавронюка, 
є те що поступово все більше європейських 
держав визнають юрисдикцію Міжнарод-
ного кримінального суду і, відповідно, з їх 
національних кримінальних кодексів поло-
ження про відповідальність за міжнародні 
злочини (злочини проти миру та безпеки 
людства, воєнні злочини, геноцид тощо) 
зникають. Римський статут міжнародно-
го кримінального суду досконало визначає 
міжнародні злочини, а ще більш чітко вони 
будуть визначені у Кодексі злочинів проти 
миру і безпеки людства, який невдовзі буде 
прийнятий і почне діяти після його ратифі-
кації певною кількістю держав [13, с. 314].
Більшість країн романо-германської та 

скандинавської системи права встановлює 
кримінальну відповідальність лише за за-
клики до збройного конфлікту проти влас-
ної держави, що є різновидом злочинів про-
ти держави. 
Також слід визнати позитивним досвід 

Європейських країн у частині криміналіза-
ції таких діянь та розглянути можливість 
запровадження такого положення у вітчиз-
няному законодавстві про кримінальну від-
повідальність.
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SUMMARY 
This article is devoted to investigation of 

criminal responsibility for war propaganda in 
the criminal law of continental European and 
Scandinavian legal systems.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню питань 

кримінальної відповідальності за пропаганду 
війни в кримінальному законодавстві європей-
ських країн континентальної та скандинав-
ської правових систем.
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ÎÔØÎÐÍÈÕ ÞÐÈÑÄÈÊÖ²É

В статье проанализированы современ-
ные законодательные инициативы относи-
тельно упорядочения отношений субъектов 
хозяйствования с иностранным элементом 
оффшорных юрисдикций. Освещены основные 
этапы формирования оффшорного законода-
тельства Украины и представлена его класси-
фикация.
Ключові слова: господарська діяльність, підпри-

ємницька діяльність, офшорна юрисдикція, офшор-
на компанія, «антиофшорні» заходи, деофшорізація. 
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Постановка проблеми у загальному ви-
гляді

Конкурентоздатність української еконо-
міки повинна ґрунтуватися на фінансовій 
системі, яка базується не тільки на фіскаль-
них механізмах держави, але й стимулює за-
лучення капіталу. Всі ці можливості надає 
суб’єктам господарювання той особливий 
адміністративно-правовий режим, який 
діє на території офшорних зон. Зазначений 
режим, крім зовнішньоторговельних, регу-
лює також і фінансові відносини і тому від-
носиться до особливих режимів здійснення 
господарської зовнішньоекономічної діяль-
ності. Саме офшорні утворення грали та 
продовжують відігравати важливу роль не 
тільки у світовій, але й в українській фінан-
сово-господарській політиці. Так, окреме 
законодавче регулювання режиму офшор-
них зон є конче необхідним у зв’язку з вирі-
шенням найближчим часом ряду проблем, 
що пов’язані із створенням сприятливого 

інвестиційного клімату в країні, припинен-
ням витоку капіталу за рубіж, репатріацією 
(репатриація (від лат. repatriate) – повернен-
ня на батьківщину [1; с. 584])1 незаконно ви-
везених раніше фінансових коштів до Укра-
їни, наданням податкової амністії на повер-
нення та легалізацію раніше вивезених за-
собів та т.ін. 

Зв’язок вказаної проблеми із важливи-
ми науковими та практичними завдання-

ми
Сьогодні однією з проблем економіки 

України є значний відтік капіталів за раху-
нок міжна родних офшорних інструментів, 
що викликає необхідність детального зако-
нодавчого регулювання викорис тання оф-
шорів резидентами України.

28 квітня 2016 р. Президент України Пе-
тро Порошенко підписав Указ № 180 «Про 
заходи щодо протидії зменшенню податко-
вої бази і переміщенню прибутків за кор-
дон» [2].
Цим Указом створюється робоча гру-

па для підготовки законопроектів з питань 
протидії зменшенню податкової бази і пере-
міщенню прибутків за кордон, яку очолюва-
тиме Голова Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань податкової та митної політики 
Ніна Южаніна.

 У середині травня створена відповідно 
до зазначеного Указу Президента робоча 

1 У нашому випадку мається на увазі репатриація 
капіталів, тобто повернення у свою країну капіталів 
із-за кордону.
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група визначила концепцію «антиофшор-
них» заходів, перелік необхідних законо-
давчих змін і представила фахівцям для об-
говорення варіанти перших законопроектів 
(зокрема, про добровільне разове деклару-
вання та про врегулювання питань у сфері 
валютних правовідносин).  
Цей документ – спроба імплементувати 

в законодавство України вимоги так зва-
ного плану Base Erosion and Profi t Shifting 
(BEPS)2, спрямованого на боротьбу з роз-
миванням оподатковуваної бази. Програму 
було розроблено Організацією економічної 
співпраці та розвитку (ОЕСР) і схвалено у 
2014 році країнами «Великої двадцятки» 
(G-20). Причому, в ідеалі до BEPS уже в до-
ступному для огляду майбутньому (мова про 
2017–2018 роках) мають приєднатися десят-
ки держав.
Інші законопроекти, ухвалення яких 

має на увазі впровадження розроблених 
ОЕСР рекомендацій BEPS, ще знаходяться 
на стадії розробки. 

21 березня Національний банк України, 
Державна фіскальна служба і Антимоно-
польний комітет України на трибічній зу-
стрічі домовилися спільно розробити стра-
тегію по трансфертному ціноутворенню та 
деофшорізації українського бізнесу.

На початку ж квітня 2016 р. Юлією Тимошен-
ко та Сергієм Терьохіним були підготовлені 
два законопроекти – «Про податковий су-
веренітет України та офшорні компанії» та 
«Про внесення змін до Податкового кодек-
су України у зв’язку з ухваленням Закону 
України «Про податковий суверенітет Укра-
їни та офшорні компанії». Зазначені зако-
нопроекти були зареєстровані у Верховній 
Раді під № 4380 та № 4381 [3].

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання)

Активними  напрямками використання 
офшорних юрисдикцій є структуризація 
активів компанії та відмивання незаконно 

2 (англ. Base Erosion and Profit Shifting – ерозія по-
даткової бази та переміщення прибутку; термін, що 
означає діяльність платників податків, пов’язану з 
ухиленням від сплати податків шляхом переказу 
доходів і прибутку в юрисдикції зі зниженим опо-
даткуванням)

одержаних доходів їх власниками. Недо-
сконалість українського податкового зако-
нодавства та відсутність необхідної правової 
бази, регулюючої відносини з іноземними 
державами, що має забезпечувати дієвий 
обмін інформацією з ними, надають достат-
ні можливості суб’єктам господарювання 
для податкового планування з використан-
ням офшорних юрисдикцій, а також сприя-
ють ухиленню від сплати податків у значних 
масштабах.
Аналіз українського та іноземного до-

свіду щодо протидії ухиленню від сплати 
податків з використанням зарубіжних оф-
шорних юрисдикцій дозволяє виробити ре-
комендації та пропозиції по вдосконаленню 
українського законодавства, направлені на 
забезпечення інтересів українського бюдже-
ту.

 
Так, метою дослідження є всебічний 

аналіз законодавчих ініціатив щодо впоряд-
кування відносин суб’єктів господарювання 
з іноземним елементом офшорних юрисдик-
цій, а також виділення основних етапів фор-
мування офшорного законодавства України 
та вироблення авторської класифікації за-
значеного законодавства. 

Об’єктом дослідження є правовідноси-
ни між суб’єктами господарювання та дер-
жавними органами, що виникають з приво-
ду залучення офшорних юрисдикцій. 

Предметом дослідження є саме право-
вий аналіз законодавчих ініціатив щодо 
впорядкування відносин суб’єктів господа-
рювання з іноземним елементом офшорних 
юрисдикцій

 
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій, у яких започатковано розв’язання 
цієї проблеми

Негативні прояви офшорного підпри-
ємництва та окремі питання проблемати-
ки офшорної діяльності стимулювали на-
уковців різних країн, фахівців-практиків 
та міжнародні організації до поглибленого 
вивчення питань походження інституту оф-
шорного бізнесу, механізму його здійснен-
ня, наслідків функціонування для розвитку 
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міжнародних економіко-правових відносин. 
Питання офшорної діяльності, виходячи із 
того, що вони певною мірою належать і до 
економічних, і до податкових відносин, та 
беручи до уваги можли вості віднесення за-
значених питань до різних галузей права, 
досліджували різні вчені: Ю. П. Андрющен-
ко, А. Л. Апель,  Н. М. Борейко, В. І. Бутов, 
Д. А. Верлан, В. П. Вишневський, В. О. Гай-
дуков, І. Г. Галкін, О. А. Гарасюк, А. Р. Гор-
бунов, О. І. Зоріна, Л. С. Кабйр, Ю. Г. Козак, 
Д. Д. Коссе, О. В. Климовець, І. А. Літвінчук, 
А. І. Марущак, В. А. Новицький, П. В. Пав-
лов, Л. І. Попова, В. Н. Сліпець, І. М. Удачи-
на, С. П. Чернявський та інші.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвя-

чується означена стаття.
Таким чином, аналіз сучасного ста-

ну наукових розробок і правового регу-
лювання офшорної діяльності в Укра-
їні дає підстави стверджувати, що цьо-
му явищу приділяють мало уваги як з 
боку вчених, так і з боку законодавців.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження і обґрунтування отриманих на-

укових результатів.
Для цього спочатку необхідно розгляну-

ти понятійний апарат зазначеного інституту 
господарської зовнішньоекономічної діяль-
ності.
Провідний французький юрист Едуард 

Шамбост пропонує таке визначення по-
няття: «off shore» – буквально означає «поза 
берегом». У податковому контексті офшор-
ною є структура, яка, проводячи діяльність 
у якій-небудь країні, не перебуває під по-
датковим контролем цієї країни. В осно-
вному, щоб уникнути місцевих податків (чи 
місцевої регламентації), офшорні структури 
не повинні здійснювати місцеву діяльність 
(on shore) чи діяльність з резидентами кра-
їни (реєстрації). Прийнято говорити про 
офшорні компанії (off shore companies), оф-
шорні банки (off shore banks), офшорні стра-
хові компанії (off shore insurance companies) 
тощо [4; с. 23]».
Офшорна юрисдикція – це країна чи 

особлива територія всередині країни, зако-

нодавство якої стосовно заснування та опо-
даткування підприємств зорієнтовано пере-
важно на міжнародний, а не на внутрішній 
бізнес [5].
М. О. Баймуратов та О. І. Зоріна роз-

глядають офшорну юрисдикцію як особливі 
правомочності держави у сфері оподатку-
вання, здійснювані нею на всій її території 
(або на окремій її частині), у результаті чого 
на даній території діє особливий податковий 
режим, а також режим таємності стосовно 
інформації про проведені фінансові опера-
ції, що поширюються на офшорні компанії, 
за умови дотримання ними встановлених у 
законодавстві країни реєстрації певних ви-
мог [6; с. 21].
Д. Д. Косе пропонує тлумачити термін 

«офшорна зона» як одного з видів вільно 
економічних зон. Їх відносять до сервісних 
вільно-економічних зон, особливістю яких 
є створення для підприємців сприятливого 
валютно-фінансового та фіскального режи-
мів, високого рівня банківської та комер-
ційної секретності, лояльність державного 
регулювання Загалом це є країни,  яких 
учасники фінансово-кредитних операцій не 
є резидентами держави, на території якої 
укладаються і виконуються угоди. При цьо-
му учасники користуються особливим пра-
вовим і податковим статусом, але важливою 
характеристикою є заборона офшорним 
компаніям ведення діяльності на території 
країни реєстрації [7; с. 19].
О.К. Бозуленко зазначає, що офшорні 

зони (або податкові гавані)  є специфічним 
інструментом стимулювання інвестиційної 
діяльності і збільшення надходжень до бю-
джетів депресивних територій, економіч-
ний ефект якого базується на явищі зростан-
ня державних доходів завдяки розширенню 
податкової бази (використанню її особливо-
го виду доходів, отриманих лише від здій-
снення зовнішньоекономічної діяльності) 
та мінімізації величини податкового наван-
таження. Доходи від офшорного бізнесу в 
податкових гаванях складають до половини 
обсягу державних бюджетів [8; с. 52].
Звернемося до законодавства України 

щодо регулювання офшорної діяльності.
Чинне українське законодавство з уре-

гулювання взаємовідносин офшорної діяль-
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ності умовно можна поділити на три групи: 
1) базове офшорне законодавство; 2) анти-
офшорне законодавство; 3) законо давство, 
що регулює заходи, спрямовані на збиран-
ня та аналіз інформації, яка стосується вза-
ємовідносин «резидент України – офшорна 
компанія» [9; с. 122].
До першої групи належать нормативно-

правові акти, що визначають поняття, осно-
вні риси, принципи встановлення резидент-
ності, принципи діяльності офшорних зон, 
порядок створення і ліквідації та ме ханізми 
їх функціонування, загальні правові та еко-
номічні основи статусу форм ведення під-
приємницької діяльності, способи оподат-
кування доходів, а також загальні правила 
регулювання відносин між суб’єктами оф-
шорної діяльності.
Нині в Україні діє базовий у цій сфері За-

кон України «Про загальні засади створення 
і функціонування спеціальних (вільних) еко-
номічних зон» від 13 жовтня 1992 року, який 
визначає державну стратегію і такти ку в га-
лузі розбудови спеціальних зон і територій 
пріоритетного розвитку. Відповідно до цього 
Закону спеціальна (вільна) економічна зона 
становить частину території України, на якій 
встановлюються і діють спеціальний право-
вий режим економічної діяльності та поря-
док застосування і дії законодавства Украї-
ни. Законодавством передбачається запро-
вадження на території спеціальної (вільної) 
економічної зони пільгових, митних, валют-
но-фінансових, податкових та інші умов еко-
номічної діяльності національних та інозем-
них юридичних і фізичних осіб [10].
Метою створення спеціальних (вільних) 

економічних зон є залучення іноземних ін-
вестицій та сприян ня їм, активізація спільно 
з іноземними інвесторами підприємницької 
діяльності для нарощування експорту това-
рів і послуг, поставок на внутрішній ринок 
високоякісної продукції та послуг, залучен-
ня і впроваджен ня нових технологій, рин-
кових методів господарювання, розвитку 
інфраструктури ринку, поліпшення вико-
ристання природних і трудових ресурсів, 
прискорення соціально-економічного роз-
витку України. 
У Податковому кодексі України зазна-

чається, що «офшорні зони – це спеціальні 

економічні зони, в яких застосовуються осо-
бливі правила оподаткування». І теж не на-
водиться системного та детального розкрит-
тя поняття офшору [11].
До другої групи належать нормативно-

правові акти, які спрямовані на те, щоб рези-
денту України еко номічно було б невигідно 
імпортувати товари та послуги з офшорних 
центрів, а також щодо розв’язання пробле-
ми відтоку капіталу за кордон. У пункті 18.3 
статті 18 в редакції Закону України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» від 
18 листопада 1997 року визначено: «у разі 
укладення договорів, які передбачають 
здійснення оплати товарів (робіт, послуг) 
на користь нерезидентів, що розташовані в 
офшорних зонах, чи при здійсненні розра-
хунків через таких нерезидентів або через 
їх банківські рахунки, незалежно від того, 
чи здійснюється така оплата (в грошовій 
або іншій формі) безпосередньо або через 
інших резидентів або нерезидентів, витрати 
платників податку на оплату вартості таких 
товарів (робіт, послуг) включаються до скла-
ду їх валових витрат у сумі, що становить 
85 відсотків оплаченої вартості цих товарів 
(робіт, послуг). Перелік офшорних зон що-
річно оприлюднюється Кабінетом Міністрів 
України» [12].
Третю групу становлять нормативно-

правові акти, що регулюють заходи, спрямо-
вані на виявлення за гальносвітової тенденції 
розвитку офшорного бізнесу, встановлення 
контролю за зовнішньоекономічною діяль-
ністю резидентів України, виявлення неза-
конних операцій, пов’язаних з легалізацією 
коштів, отрима них незаконним шляхом. 
Сьогодні заклики до боротьби з офшо-

рами в Україні стали модним трендом, гро-
мадські та політичні діячі пропонують різні, 
часом радикальні заходи.
Як уже зазначалось, на початку квітня 

2016 р. підготовлені два законопроекти – 
«Про податковий суверенітет України та 
офшорні компанії» та «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України у зв’язку 
з ухваленням Закону України «Про подат-
ковий суверенітет України та офшорні ком-
панії». Зазначені законопроекти були заре-
єстровані у Верховній Раді під № 4380 та       
№ 4381 [3].
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Цілями вищезгаданого законопроекту 
№ 4380, зокрема є:

- визначення змісту податкового сувере-
нітету України як частини її загального по-
літичного суверенітету у розумінні статей 1 
– 2 Конституції України;

- практичне втілення норм статей 9, 67, 
пунктів першого та восьмого частини другої 
статті 92 Конституції України [13] як пере-
думови укладенню міжнародних договорів 
України з питань оподаткування та/або об-
міну податковою інформацією (її розкрит-
тя);

- гармонізація норм законодавства Укра-
їни та Європейського Союзу за принципом 
Acquis Communautaire (далі – EU Aсquis), 
адаптація норм законодавства України до 
норм, регламентів і стандартів Організації 
Економічного Співробітництва і Розвитку 
(далі – ОЕСР) та інших міжнародних органі-
зацій, зазначених у Законі;

- запобігання використанню офшорних 
податкових юрисдикцій (офшорних компа-
ній) податковими резидентами України з 
метою ухилення від оподаткування або по-
рушення правил валютного регулювання 
(валютного контролю);

- запровадження заборон на вчинен-
ня окремих контрольованих правочинів за 
участю офшорних компаній або для обме-
ження економічної привабливості здійснен-
ня таких контрольованих правочинів шля-
хом запровадження офшорного мита;

- боротьба з корупційними правопору-
шеннями та легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванням тероризму чи розповсюджен-
ням зброї масового знищення, у тому числі 
скоєними політично значущими особами;

- створення стимулів для повернення ко-
штів в Україну, раніше репатрійованих до 
офшорних податкових юрисдикцій (на ко-
ристь офшорних компаній).
Законопроектом передбачено, що Закон 

не регулюватиме питань трансфертного ці-
ноутворення, які визначаються Податковим 
кодексом України.
Закон побудовано за таким логічним ря-

дом:
У Розділі І «Загальні положення та тлу-

мачення» визначаються цілі Закону та тлу-

мачення термінів, які не розкриваються 
в іншому законодавстві України. А також 
встановлюється пріоритет тлумачень та ви-
значення змісту податкової юрисдикції.
У Розділі ІІ «Податковий суверенітет 

країн» визначається зміст податкового суве-
ренітету країни, у тому числі України, осо-
бливості укладення міжнародних договорів 
України з питань оподаткування (обміну/
розкриття податкової інформації).
У Розділі ІІІ «Податковий суверенітет та 

податкові юрисдикції України» визначають-
ся особливості укладення правочинів між 
резидентом України та офшорною компа-
нією у спосіб, який не порушує податковий 
суверенітет України.
У Розділі ІV «Офшорні податкові юрис-

дикції (офшорні компанії) та контрольовані 
правочини» визначається зміст офшорних 
юрисдикцій, офшорних країн, офшорних 
зон, офшорних компаній;
У Розділі V «Особливості вчинення 

контрольованих правочинів за участю оф-
шорної компанії, предметом (об’єктом) яких 
є державне (комунальне) майно, земля, над-
ра (природні ресурси) України» розгляда-
ються дотичні питання та надається визна-
чення офшорного мита. Зокрема щодо осо-
бливостей приватизації державного (кому-
нального), оренди державного (комуналь-
ного) майна (крім землі), оренди земель (зе-
мельних ділянок) державної (комунальної) 
власності, оренди земельних ділянок при-
ватної власності, концесій, розподілу про-
дукції, державно – приватного партнерства, 
провадження спільної (сумісної) діяльності, 
управління об’єктами права державної (ко-
мунальної) власності, створення та функці-
онування індустріальних парків, створення 
та функціонування спеціальних (вільних) 
економічних зон, здійснення державних за-
купівель за участю офшорної компанії.
У Розділі VI «Особливості вчинення 

контрольованих правочинів за участю оф-
шорної компанії у сфері захисту економічної 
конкуренції» розглядаються питання участі 
офшорної компанії на українському ринку 
товарів (послуг), які підпадають під держав-
не регулювання.
У Розділі VII «Особливості вчинення 

контрольованих правочинів за участю оф-
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шорної компанії, предметом (об’єктом) 
яких є деякі банківські (фінансові) послуги 
та інвестиції» розглядаються особливості 
здійснення правочинів, стороною яких є оф-
шорна компанія.
У Розділі VIII «Особливості вчинення 

контрольованих правочинів за участю оф-
шорної компанії у сфері інформаційної без-
пеки та боротьби з корупцією вищих посадо-
вих осіб (ПЗО)» розглядаються питання по-
ширення інформаційних даних, у тому числі 
політичної реклами. Зокрема, врегульову-
ється відкритість доступу: до персональних 
даних, зазначених у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру, наданих особами згідно із За-
конами України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» [14]; до інформації про 
розпорядження бюджетними коштами, бю-
джетними позиками, державними (місцеви-
ми) гарантіями, про володіння, користуван-
ня чи розпорядження державним чи кому-
нальним майном, а також до відомостей, до-
статніх для належної ідентифікації фізичних 
та юридичних осіб, які отримали такі кошти 
або таке майно; до відомостей, які містяться 
у державних реєстрах України (включаючи 
відомості Реєстру офшорів та відомості про 
політично значущих осіб) в обсязі, передба-
ченому Законом України «Про податковий 
суверенітет України та офшорні компанії».
У Розділі ІХ «Прикінцеві та перехідні 

положення» вносяться зміни до деяких ін-
ших законів.
Слід зауважити, що цим законопроектом 

вносяться зміни до 55 законів України, яки-
ми особам, які підпадають під визначення 
офшорної компанії згідно із Законом Украї-
ни «Про податковий суверенітет України та 
офшорні компанії» або є особами, які пере-
бувають під контролем офшорної компанії 
чи резидента іноземної країни, визнаної за 
рішенням Організації Об’єднаних Націй 
або за законом України як агресор по відно-
шенню до України або як окупант частини 
території України, або якщо кінцеві бенефі-
ціарні власники таких осіб мають резидент-
ство офшорної країни чи країни – агресора 
(окупанта), чи якщо такі особи діють від 
імені та на користь офшорної компанії або 
резидента такої країни-окупанта (агресора):

- встановлюється заборона на придбання 
об‘єктів приватизації, передавання в оренду 
чи концесію, інвестування, державно-при-
ватне партнерство, ініціювання створення 
індустріального парку, отримання фінансо-
вого забезпечення, будь-якої субсидії, дозво-
лу на виконання будівельних робіт;

- не допускається бути користувачами надр 
та займатися гірничою справою, суб’єктом 
природної монополії, суб’єктом ринку елек-
тричної енергії України, енергогенеруючою 
компанією та енергопостачальником, замов-
ником ринку природного газу, генеральним 
підрядником, підрядником, субпідрядни-
ком, виконавцем та співвиконавцем держав-
ного оборонного замовлення:

- забороняється оператором чи провай-
дером передавати у власність корпоратив-
них прав на надання телекомунікаційних 
послуг та радіочастотного ресурсу.
Внесення змін до Податкового кодексу 

України подається окремим проектом (ре-
єстр. № 4381 від 13.04.2016 р.).
Оскільки за змістом відповідних поло-

жень Конституції України (стаття 116) [13] 
та Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» (стаття 20) [15] проведення дер-
жавної політики у всіх сферах суспільного 
життя забезпечує Кабінет Міністрів Украї-
ни, то було б логічним для прийняття ви-
важеного рішення щодо внесеного законо-
проекту отримати відповідний експертний 
висновок Уряду.
Враховуючи викладене, Комітет  вирі-

шив рекомендувати Комітету з питань по-
даткової та митної політики внести на роз-
гляд Верховної Ради України пропозицію 
повернути законопроект суб’єкту права за-
конодавчої ініціативи на доопрацювання 
[16].
Що стосується варіанту робочої групи 

Ніни Южаніної, то він виглядає більш лібе-
ральним по відношенню до присутності оф-
шорів в Україні та виходить з необхідності 
ухвалення декількох законопроектів:  

- про добровільне разове декларування 
майнового стану фізичних осіб і впрова-
дження непрямих методів контролю;

- про внесення змін до деяких законо-
давчих актів у цілях врегулювання питань у 
сфері валютних правовідносин;
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- про внесення до Податкового кодексу 
змін, направлених на боротьбу з відтоком 
капіталів за кордон.
Слід зазначити, що основні «антиофшор-

ні» пропозиції робочої групи Ніни Южаніної 
в повному обсязі присутні і в законопроек-
тах № 4380 і № 4381. Також варто звернути 
увагу на те, що згадана робоча група наголо-
шує саме на питаннях оподаткування.  
Так, спираючись на вищезазначене, 

можна дійти наступних висновків:
1. Запропонований у зазначених зако-

нопроектах формат деофшорізації є макси-
мально жорстким і передбачає цілий ряд 
заборонних і каральних заходів.  Зокрема, 
йдеться про заборону в Україні широкого 
переліку операцій для офшорних компаній 
і резидентів, що знаходяться під їх конт-
ролем, замкнене відшкодування ПДВ при 
експорті в офшори, обов’язки резидента пе-
ревіряти структуру власності контрагента, 
та негативних наслідках, якщо з’ясується, 
що контрагент мав у структурі власності оф-
шорну компанію, та т.ін. Така жорсткість, 
за версією авторів законопроектів, потрібна 
тому, що Україна займає перше місце у сві-
ті по нелегальному відпливу капіталу щодо 
офіційного ВВП. Зокрема, за підсумками 
2015 р. він, по їх розрахунках, досяг 15,7% 
ВВП, що у декілька разів більше, ніж у най-
ближчих «конкурентів».  

2. Варто зазначити, що проблема офшо-
рів має дві сторони.  
По-перше, ухилення від сплати подат-

ків у формі виводу прибутку в офшорну 
юрисдикцію – тільки одна з них.  І з цим 
слід боротися, в першу чергу, за допомогою 
контролю за трансфертним ціноутворенням 
(у його рамках застосовується і контроль 
за іноземними компаніями) – інструменту, 
який залишається малоефективним в Укра-
їні, якщо використовувати його за прямим 
призначенням, натомість приносить багато 
проблем широкому кругу українських плат-
ників податків, включаючи середній бізнес.  
По-друге, в офшорах реєструються права 

власності. Причому не тільки компаній, що 
працюють в Україні. Не варто забувати і про 
те, що реєстрація прав власності в офшорах 
активно використовується корупціонерами 
(тими ж урядовцями), охочими таким чином 

забезпечити свої сумнівного походження 
активи, заховавши їх у вигідних юрисдик-
ціях, які не прагнуть розкривати кінцевих 
бенефіціарів. Визначення зазначених осіб у 
законопроектах № 4380 і № 4381 виписано 
максимально жорстко. Але фактично повна 
заборона офшорів і підконтрольних їм рези-
дентів на участь у господарській діяльності в 
Україні не стільки вирішує проблему коруп-
ції, скільки не дає працювати в країні тим, 
хто намагається захистити за рубежем свої 
права власності.  А тому є величезні сумніви 
в тому, що депутати (багато хто з яких во-
лодіє офшорами самі або підконтрольні осо-
бам, що володіють ними) голосуватимуть за 
подібні законопроекти.  

3. Обсяги експорту та імпорту України 
перевищують десятки мільярдів доларів 
в рік. При цьому значна їх частина прово-
диться через офшорні структури, що нале-
жать резидентам України. Також в офшорні 
структури надходять виплати відсотків по 
кредитах, виданих в Україну офшорними 
компаніями. Там осідає прибуток україн-
ських суб’єктів господарювання. Якщо б ці 
суми були обкладені податками в Україні, 
бюджет отримав би мільярди додаткових 
податкових надходжень. Тому українські 
суб’єкти господарювання можуть очікувати 
нові і, ймовірно, досить жорсткі ініціативи 
влади в цій сфері, а необережні дії зако-
нотворців можуть спровокувати міграцію 
суб’єктів господарювання з України.

4. Законопроекти № 4380 і № 4381 з 
великим перебільшенням можна вважати 
комплексними документами, що вирішують 
одночасно проблеми держави та бізнесу. 
Можна констатувати факт їх націленості в 
бік неринкових механізмів.

5. Запропонований «офшорний збір» 
(який є фактично новим податком) буде ад-
мініструвати Державна фіскальна служба, 
що лише призведе до більших зловживань.
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SUMMARY 
The article analyzes the current legislative 

initiatives concerning the ordering of relations of 
business entities with a foreign element of offshore 
jurisdictions. Highlighted the main stages of the 
formation of offshore Ukrainian legislation and 
presented its classifi cation.
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Статья посвящена исследованию особен-
ностям имплементации стандартов европей-
ского правосудия в гражданском судопроизвод-
стве Украины. Проанализированы различные 
научные концепции формирования европей-
ского правосудия в гражданском судопроизвод-
стве Украины. Доказано, что только вопло-
щение европейских стандартов в гражданском 
судопроизводстве Украины способно достичь 
справедливому, непредвзятому и своевременно-
му рассмотрению и разрешению гражданских 
дел в целях защиты нарушенных, непризнан-
ных или оспариваемых прав как физических 
и юридических лиц, так и интересов государ-
ства, в частности.

Ключові слова: європейське правосуддя, справед-
ливий суд, цивільне судочинство, реформування судо-
чинства, справедливий розгляд.
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Одним із пріоритетних векторів на шля-
ху формування європейських стандартів в 
Україні є становлення європейського пра-
восуддя. Як показує багаторічний досвід 
реформування судочинства в Україні, це 
є складний і багатогранний процес, який 
і до сьогодні не має завершення. Даний 
феномен Голова Верховного Суду України 
Я. Романюк пояснює відсутністю страте-
гічного, далекосяжного бачення перспек-
тив, розуміння того, що саме ми будуємо, 
якою саме має бути оптимальна для Украї-
ни модель судової системи. Не було достат-
ньо продумано поступальних, послідовних 
кроків для розвитку стратегії. Проблеми 
в судовій системі України розв’язувалися 

ситуативно, по мірі їх виникнення, прав-
ду кажучи, часто з волі політичних сил, які 
час від часу змінювалися на політичному 
Олімпі [1]. На сьогодні стан правосуддя в 
Україні не дозволяє вважати, що звернен-
ня до суду передбачає достатньо дієві ме-
ханізми поновлення порушених прав осо-
би. Основними проблемами судової влади 
є корупція, порушення принципу неза-
лежності суду, недосконала система добо-
ру суддів, можливості впливу політичних 
та інших суб’єктивних факторів на кар’єру 
судді, недосконалість процесуального за-
конодавства. А тому ключовим завданням 
держави у сфері правосуддя сьогодні є про-
ведення судової реформи, яка б забезпечи-
ла ефективний захист прав і свобод грома-
дян, інтересів юридичних осіб в судовому 
порядку, практичну реалізацію права на 
справедливий суд. Засадами державної по-
літики щодо права на справедливий суд ма-
ють стати доступність суду, юридична ви-
значеність, однаковість судової практики, 
відкритість судових рішень, забезпечення 
незалежності суду [2]. 
А тому сьогоденні реалії стану судочин-

ства все ще перебувають в центрі уваги 
правників та потребують нагального вдо-
сконалення. І знову ж таки в даному кон-
тексті постає одвічне питання щодо вибору 
шляху реформування судочинства в Украї-
ні, який нарешті призведе до бажаного ре-
зультату.
Європейський суд з прав людини окрес-

лив для європейських держав-учасниць 
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орієнтир при реформуванні судочинства, 
який відповідає європейським стандартам, 
а саме в рішенні «Гінчо проти Португалії» 
від 10 липня 1984 року, він констатуючи, 
зазначив, що немає взірцевої моделі. Кож-
на держава самостійно вирішує, якою бути 
її судовій системі, і вимагається, по суті, 
єдине, але головне — система повинна бути 
такою, щоб забезпечувала своїм громадя-
нам реалізацію права на справедливий суд 
у межах розумних строків [3; с.528]. На наш 
погляд, ключовими словами в даній право-
вій позиції Європейського суду з прав лю-
дини є забезпечення права громадян на 
справедливий суд в межах розумного стро-
ку.
А тому логічно і досить закономірно 

під час активних суспільних процесів ін-
теграції України до європейського співто-
вариства обирати як пріоритетний вектор 
при реформуванні судової системи України 
найкращі зразки європейського правосуд-
дя. Це стосується усіх видів судочинства в 
Україні, так і цивільного, зокрема. Адже 
сьогодні особисті немайнові та матеріаль-
но-правові спори займають велику частку 
судових справ в Україні та їх вирішення 
потребує більш ефективної діяльності суду 
як єдиного мірила справедливості в сус-
пільстві. 
Впродовж довгого часу в науці цивіль-

ного процесу панувала концепція жорстко-
го легалізму, яка виражалась у вимозі точ-
ного (строгого) і неухильного виконання 
(дотримання) законів як усіма органами та 
посадовими особами держави, які ведуть 
процес, так і всіма іншими його учасника-
ми. Розвиток суспільства і держави ставить 
перед наукою нові завдання і одна з них 
– концепція справедливої законності – до-
цільного і розумного застосування закону, 
що забезпечує ефективний захист інтересів 
громадян, суспільства і держави [4; с.1].
Судочинство є зовнішньою процесу-

альною формою вираження правосуддя в 
державі. Справедливість судочинства – це 
завдання та функція держави, тому і суду. 
А оскільки, правосуддя – правий суд, ви-
рішення по закону, по совісті,…правда [5; 
с.380], то досягнення справедливості су-
дового розгляду – це один з основних на-

прямків діяльності суду, реалізація якого 
найбільш суттєво підкреслює значення та 
важливу роль суду в суспільстві. 
Справедливе судочинство забезпечуєть-

ся у разі повного з’ясування усіх істотних 
обставин справи та правильного застосу-
вання закону та постановлення законного, 
обґрунтованого і справедливого судового 
рішення у цивільній справі. 
Г. О. Жилін, вказуючи на виключне по-

ложення суду в цивільному процесі, під-
креслює, що суд «не тільки учасник ци-
вільно-процесуальних правовідносин, він 
є органом державної влади, наділеним по-
вноваженнями вирішувати всі виникаючі в 
ході здійснення правосуддя правові питан-
ня. Займаючи в процесі владне становище, 
суд від імені держави управляє поведінкою 
всіх інших учасників розгляду цивільної 
справи, для чого нормами процесуально-
го права наділений широким колом прав 
і обов’язків [6; с.18]. Продовжуючи окрес-
лений напрямок розвитку наукової думки, 
Н. Ю. Полянська приходить до висновку, 
що в судовому процесі суб’єкти цивільного 
судочинства вступають в цивільний про-
цесуальний правовий механізм через про-
цесуальні дії, які після реакції суду стають 
процесуальними юридичними фактами [7; 
с.9].
Чинне процесуальне законодавство міс-

тить значний обсяг прав та обов’язків суду, 
реалізація яких спрямована на справедли-
вий розгляд цивільних справ та як наслі-
док – постановлення справедливого рішен-
ня. За своїм змістом вони являють собою 
зовнішні прояви взаємоузгодженого функ-
ціонування складових елементів механізму 
забезпечення прав і свобод особи, спрямо-
вані на перетворення закріплених в законі 
прав і свобод в дійсність [8; с.4]. За характе-
ром прояву їх можна поділити на дві групи.
Першу складають повноваження з пря-

мою вказівкою в законі вчинити певні про-
цесуальні дії судом. Серцевиною даних по-
вноважень є ч. 4 ст. 10 ЦПК України, яка 
передбачає, що суд для всебічного і повно-
го з’ясування обставин справи: роз’яснює 
особам, які беруть участь у справі, їх пра-
ва та обов’язки, попереджує про наслідки 
вчинення або невчинення процесуальних 
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дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випад-
ках, встановлених цим Кодексом. Зміст на-
веденої норми закону дозволяє чітко окрес-
лити обов’язкові елементи процесуальних 
дій з забезпечення справедливого судового 
розгляду, які конкретизується в інших про-
цесуальних нормах закону (ст. ст. 160-168 
ЦПК) та ін. Основним обов’язком суду в 
цивільному процесі є сприяння особам, 
які беруть участь у справі, в реалізації їх-
ніх прав, створення умови для всебічного й 
повного дослідження та з’ясування фактич-
них обставин справи. 
Окрім того, науковці звертають увагу на 

те, що судова практика в цивільних спра-
вах перевантажена викривленим розумін-
ням сутності правосуддя: при обґрунтова-
ності позиції однієї сторони судді беруть 
за основу рішення необґрунтовану та не-
мотивовану позицію іншої сторони; іноді 
суд навіть самостійно наводить обставини 
та аргументи на користь однієї із сторін [9, 
с.30], що стає істотною перепоною на шля-
ху здійснення справедливого правосуддя. 
Другу групу складають повноваження 

по реагуванню з боку суду на процесуальні 
дії інших суб’єктів процесу. Зокрема, осо-
би, які беруть участь у справі і вважають, 
що подання потрібних доказів є неможли-
вим або у них є складнощі в поданні цих до-
казів, мають право заявити клопотання про 
забезпечення цих доказів( ч.1 ст.133 ЦПК). 
У випадках, коли щодо отримання доказів 
у сторін та інших осіб, які беруть участь у 
справі, є складнощі, суд за їх клопотанням 
зобов’язаний витребувати такі докази (ч.1 
ст.137 ЦПК) та ін.
В даному випадку право будь-якої осо-

би на судовий захист своїх прав та закон-
них інтересів кореспондує обов’язку суду 
його забезпечити. Такі повноваження суду 
є залежними від ініціативних дій з боку 
осіб, які беруть участь у справі, проте кон-
статація їх правомірності в рамках закону 
є прерогативою судової влади. Суд, даю-
чи правову оцінку ініціативним діям осіб, 
які беруть участь у справі, визначає по суті 
правову долю кожної цивільної справи, що 
є прямим підтвердженням його держав-
них владних повноважень та встановлення 
справедливості в кожній окремій справі.

Також, виходячи зі змісту ч. 4 ст. 10 
ЦПК України, процесуальний статус суду 
реалізується в таких основних формах: 1) 
суд роз’яснює особам, які беруть участь 
у справі, їх права та обов’язки (голову-
ючий роз’яснює сторонам та іншим осо-
бам, які беруть участь у справі, їх права та 
обов’язки, про що зазначається в журналі 
судового засідання (ст. 167 ЦПК); 2) суд по-
переджує про наслідки вчинення або не-
вчинення процесуальних дій (до ухвален-
ня судового рішення у зв’язку з відмовою 
позивача від позову або визнанням позову 
відповідачем суд роз’яснює сторонам на-
слідки відповідних процесуальних дій, пе-
ревіряє, чи не обмежений представник сто-
рони, який висловив намір вчинити ці дії, 
у повноваженнях на їх вчинення (ч.2 ст.174 
ЦПК); 3) суд сприяє здійсненню їхніх прав 
(у випадках, коли щодо отримання доказів 
у сторін та інших осіб, які беруть участь у 
справі, є складнощі, суд за їх клопотанням 
зобов’язаний витребувати такі докази (ч. 1 
ст. 137 ЦПК). Зазначені складові можна на-
звати основними формами судового керів-
ництва.
Їх зміст деталізується і в інших спеці-

альних нормах процесуального Кодексу. 
До прикладу, ч. 2 ст. 160 ЦПК України пе-
редбачає, що головуючий керує ходом су-
дового засідання, забезпечує додержання 
послідовності і порядку вчинення проце-
суальних дій, здійснення учасниками ци-
вільного процесу їх процесуальних прав 
і виконання ними обов’язків, спрямовує 
судовий розгляд на забезпечення повного, 
всебічного та об’єктивного з’ясування об-
ставин справи, усуваючи із судового роз-
гляду все, що не має істотного значення 
для вирішення справи. На думку С. О. Ко-
роєда дана норма (ст. 160 ЦПК) дозволяє 
суду організувати судовий розгляд та-
ким чином, аби були виконані завдання 
цивільного судочинства (ст. 1 ЦПК) [10; 
с.115], тобто здійснений справедливий, не-
упереджений та своєчасний розгляд і ви-
рішення цивільних справ з метою захисту 
порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, 
прав та інтересів юридичних осіб, інтер-
есів держави.
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Згідно Концепції вдосконалення судів-
ництва для утвердження справедливого 
суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів (2006 р.) цивільне судочинство 
слід розглядати як послугу держави щодо 
вирішення приватноправових спорів сто-
ронам, які самостійно не можуть їх урегу-
лювати, тому держава має зробити право-
суддя в цивільних справах більш зручним 
і доступним для його «споживачів», зро-
бивши мотивацію для громадян прагнути 
вирішувати правові конфлікти правовими 
засобами в суді [11; с.1]. З цього приводу 
Г. П. Тимченко зазначає, що спільна діяль-
ність суду та осіб, які беруть участь у спра-
ві, щодо встановлення фактичних обста-
вин справи і засобів доказування, складає 
сутність процесуального співробітництва. 
Можливо навіть стверджувати, що саме 
процесуальне співробітництво найбільш 
точно розкриває сутність сучасного цивіль-
ного процесу як послуги, що надається дер-
жавою сторонам [12; с. 128]. 
Залишається невирішеним питання 

системи повноважень суду, котрі б ніве-
лювали непропорційність процесуальних 
можливостей сторін, сприяли врівноважен-
ню балансу між інтересами приватних осіб 
і держави, щоб кожна людина, входячи в 
орбіту процесу, отримала реальний захист 
своїх порушених, оспорених чи невизна-
них прав. Адже процесуальні аспекти за-
хисту є не менш важливі, ніж матеріально-
правове регулювання, оскільки являються 
механізмом їх безпосередньої реалізації. 
Саме тому механізми забезпечення спра-
ведливості судочинства отримують нову 
площину актуалізації, зосереджену на ви-
конанні судом ролі суспільного регулятора 
на основі справедливості, права та моралі. 

Відповідно до статті 24 Конституції 
України громадяни мають рівні конститу-
ційні права і свободи та є рівними перед 
законом. Не може бути привілеїв чи обме-
жень за ознаками раси, кольору шкіри, по-
літичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походжен-
ня, майнового стану, місця проживання, 
за мовними або іншими ознаками. Стаття 
5 ЦПК України також ставить перед судом 
завдання здійснення правосуддя на засадах 

поваги до честі і гідності, рівності перед за-
коном і судом: суд зобов’язаний поважати 
честь і гідність усіх учасників цивільного 
процесу і здійснювати правосуддя на за-
садах їх рівності перед законом і судом не-
залежно від раси, кольору шкіри, політич-
них, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, май-
нового стану, місця проживання, мовних та 
інших ознак. 
В науці зміст наведених норм зако-

ну тлумачиться в дещо ширшому форма-
ті. Так, Л. Б. Ісмаілова розглядає рівність 
учасників судового процесу перед законом 
не лише як рівність однопорядкових учас-
ників, а як рівність можливостей кожним з 
них здійснювати передбачені законом пра-
ва [13,с. 22-23]. П. С. Пастухов стверджує, 
що рівність можливостей реалізується че-
рез суб’єктивні права, сутність яких поля-
гає в тому, що вони в однаковій мірі зрів-
нюють громадян в їх можливостях, так як 
встановлюють загальні для всіх (і для кож-
ного) межі можливої та належної поведін-
ки, можливість вибору визначеного варіан-
та поведінки у встановлених нормою права 
межах [14, с.19].
Змагальність може бути повністю реалі-

зована лише на основі реального забезпе-
чення рівності сторін в цивільному процесі. 
Тому слід погодитися з тими вченими, які 
говорять про те, що юридична і фактична 
рівність сторін має бути послідовно відо-
бражена в ЦПК, ґрунтуючись на принци-
пі рівності сторін в правових можливостей 
користування процесуальними засобами 
захисту їхніх інтересів, які мають бути до-
повнені процесуальною активністю суду 
[15; с.1]. 
На думку Г. П. Тимченка, специфіка 

цивільного процесуального права поля-
гає в тому, що законодавець, визначаючи 
у цілому становище суду у даній сфері як 
пасивне, водночас наділяє суд такими по-
вноваженнями, які деяких випадках дають 
йому можливість впливати на рух процесу 
[12;с. 231]. 
Крім того, особливістю повноважень 

суду щодо забезпечення реалізації сторо-
нами диспозитивних прав, є захист ним 
не лише приватного, а й суспільного ін-
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тересу. В свій час акцентував увагу на да-
ному аспекті і А. Х. Гольмстен, вказуючи 
на подвійність процесуальних обов’язків 
суду [16; с.142]. Адже суд, в силу наданих 
йому владних повноважень зобов’язаний 
відмовити в прийнятті відмови позивача 
від позову, визнання позову відповідачем 
у справі, в якій особу представляє її закон-
ний представник, якщо його дії суперечать 
інтересам особи, яку він представляє (ч. 5 
ст. 174 ЦПК), якщо визнання відповідачем 
позову суперечить закону або порушує пра-
ва, свободи чи інтереси інших осіб, суд по-
становляє ухвалу про відмову у прийнятті 
визнання відповідачем позову і продовжує 
судовий розгляд (ч. 4 ст. 174 ЦПК), суд не 
визнає мирової угоди у справі, в якій одну 
із сторін представляє її законний пред-
ставник, якщо його дії суперечать інтер-
есам особи, яку він представляє (ч. 6 ст. 175 
ЦПК). Вказані норми цивільного процесу-
ального законодавства чітко висвітлюють 
завдання, яке виконує суд, виступаючи при 
цьому ще й відповідним гарантом законних 
прав та інтересів осіб, які беруть участь у 
справі. 
Такі дії суду є безпосереднім виявлен-

ням гарантій захисту законних прав та ін-
тересів осіб, що беруть участь у справі, від 
недобросовісних «псевдо представників», 
які у справі мають інші цілі, в силу дії осо-
бистих чи корисливих мотивів, відмінні 
від представлених до розгляду у суді. До 
прикладу, якщо суд має достатні підстави 
вважати, що законний представник діє з 
метою порушити або обійти в судовому по-
рядку передбачені законом гарантії прав 
малолітньої, неповнолітньої чи недієздат-
ної особи, то він виносить відповідну ухва-
лу щодо залучення відповідних органів у 
процес з метою створення умов для захис-
ту їх інтересів. Адже законні представники 
повинні діяти добросовісно, розумно, в ін-
тересах тих, кого вони представляють та не 
перевищувати своїх повноважень. 
Отже, для повноцінного забезпечен-

ня справедливості цивільного судочинства 
оптимізація правового статусу суду має ви-
рішувати завдання точної регламентації 
прав, обов’язків суду, його відповідальності 
та узгодження обов’язків суду із правами 

осіб, що беруть участь у справі. Реалізація 
оновленої парадигми розвитку суду пови-
нна відбуватися на засадах активної співп-
раці та взаємодії зі сторонами, всебічного 
сприяння примиренню сторін та досягнен-
ню компромісу; нівелювання наслідків со-
ціальної та майнової нерівності; активного 
сприяння особам, що беруть участь у справі 
в реалізації їх прав шляхом їх роз’яснення 
та конкретизації, надання допомоги в їх 
здійсненні, деталізації наслідків можливого 
вчинення чи невчинення процесуальних 
дій.
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SUMMARY 
The article investigates the peculiarities of the 

implementation of European standards of justice 
in civil legal proceedings in Ukraine. Analyzed 
various scientifi c Concept of European justice in 
civil proceedings Ukraine. Proved that only the 
implementation of European standards in civil 
proceedings Ukraine is able to achieve a fair, 
impartial and timely consideration and resolution 
of civil cases for the protection of violated, 
unrecognized or disputed rights as individuals and 
legal entities and state interests in particular.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню особли-

востям імплементації стандартів європей-
ського правосуддя в цивільному судочинстві 
України. Проаналізовано різні наукові кон-
цепції формування європейського правосуддя в 
цивільному судочинстві України. Доведено, що 
лише втілення європейських стандартів в ци-
вільному судочинстві України здатне досягти 
справедливого, неупередженого та своєчасного 
розгляду та вирішенню цивільних спорів з ме-
тою захисту порушених, невизнаних або оспо-
рюваних прав як фізичних та юридичних осіб, 
так і інтересів держави, зокрема.
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ÍÅÎÁÕ²ÄÍ²ÑÒÜ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÒÀ ÎÁ²ÃÓ 
ÊÐÅÄÈÒÍÈÕ ²ÑÒÎÐ²É Ó ÑÓ×ÀÑÍÈÕ 

ÓÌÎÂÀÕ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ 
ÁÀÍÊÓ

В статье исследуются проблемы повыше-
ния стабильности банковской системы Укра-
ины и рост эффективности деятельности 
акционерных банков в частности. В работе 
также рассматриваются вопросы развития 
систем внутреннего и независимого внешнего 
финансового контроля и надзора и доказыва-
ется необходимость формирования и обраще-
ния кредитных историй в современных усло-
виях деятельности акционерного банка.
Ключові слова: акціонерний банк, Національ-

ний банк України, внутрішній контроль, зовнішній 
фінансовий контроль та нагляд, Фонд гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб, кредитна історія, Бюро 
кредитних історій, користувач Бюро, партнер 
Бюро.

 ÑÈÌÎÂ’ßÍ Âàãàí Ñàðê³ñîâè÷ - çäîáóâà÷ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ336.77(477)

Акціонерний банк є важливою ланкою 
банківської системи України. Від ефектив-
ної діяльності акціонерних банків залежить 
розвиток економіки загалом та банківської 
системи, зокрема, добробут громадян, по-
будова України як демократичної, соціаль-
ної й правової держави. 
Ефективна діяльність банківської сис-

теми – запорука розвитку та стабільності 
не тільки економіки, але й фінансового до-
статку та благополуччя усього суспільства 
України. Стабільне функціонування банків-
ської системи є невід’ємною умовою жит-
тєздатності національної економіки. Відпо-
відно до чинного законодавства в Україні 
запроваджена і діє дворівнева банківська 
система, в якій на вищому рівні функціо-
нує Національний банк України, а на ін-

шому рівні знаходяться банківські та інші 
фінансово-кредитні установи, які можуть 
здійснювати спеціальний вид діяльності – 
банківську діяльність. Ефективне функці-
онування банківської системи, не в остан-
ню чергу, залежить від стану законності у 
сфері банківської діяльності. Саме необхід-
ність забезпечення законності обумовлює 
існування досить розвинутої системи захо-
дів впливу, які Національний банк України 
має право застосовувати і регулярно засто-
совує до банків загалом та акціонерних ба-
ків, зокрема, й інших кредитно-фінансових 
установ за порушення банківського законо-
давства та нормативно-правових актів На-
ціонального банку України.
Означене свідчить про важливу роль 

адміністративно-правового регулювання 
діяльності акціонерного банку для суспіль-
ства та держави, тому що повноцінне функ-
ціонування суспільства та держави можли-
ве за наявності ефективної та сталої банків-
ської системи.
Тому питанням підвищення стабільнос-

ті банківської системи України та зростання 
ефективності діяльності акціонерних банків, 
зокрема, присвячено багато праць таких ві-
тчизняних фахівців, як Авер’янов В.Б., Алі-
сов Є.О., Бандурка О.М., Битяк Ю.П., Васю-
ренко О.В., Воронова Л.К., Геєць В.М., Єфі-
менко Т.І., Матюхіна Н.П., Мельник Р.С., 
Пєтков С.В., Рябченко О.П., Савченко Л.А. 
Симов’ян С.В. та інших. Але ряд проблем 
діяльності акціонерних банків та їх впливи 
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на ефективність банківської системи нашої 
країни поки що до кінця не вирішено.
Метою статті є дослідження банківської 

системи України та доведення необхіднос-
ті формування та обігу кредитних історій у 
сучасних умовах діяльності акціонерного 
банку.
Сьогодні в Україні, як у країні з ринко-

вою економікою, у правовідносини з акціо-
нерними банками вступають майже всі чле-
ни суспільства. І це закономірно, оскільки 
банківська система нашої країни, загалом, 
та акціонерні банки, зокрема, мають не 
тільки можливість регулювати систему пла-
тежів і розрахунків, а й здійснювати різ-
номанітні комерційні угоди через вклади, 
інвестиції і кредитні операції, направляти 
заощадження населення до виробничих 
структур.
Акціонерні банки різних форм власнос-

ті та видів створюються в Україні у формі 
акціонерних товариств або товариств з об-
меженою відповідальністю [1, c. 251]. Для 
акціонерних банків є характерним те, що 
власником їх капіталу є саме товариство, 
тобто банк. В акціонерних банках статут-
ний капітал поділений на певну кількість 
акцій рівної номінальної вартості, що роз-
повсюджуються серед юридичних та фі-
зичних осіб. Акціонери відповідають за 
зобов’язаннями товариства в межах на-
лежних їм акцій. У передбачених статутом 
випадках акціонери, що сплатили акції не 
у повному обсязі, несуть відповідальність за 
зобов’язаннями акціонерного банку у межах 
несплаченої суми. Банк не відповідає за 
зобов’язаннями своїх акціонерів. Акціонер-
ні банки створюють у формі відкритих або 
закритих акціонерних товариств. У першо-
му випадку його акції можуть розповсю-
джуватись шляхом відкритої підписки та 
купівлі-продажу, у другому випадку  розпо-
діляються лише між засновниками і не мо-
жуть розповсюджуватись шляхом підпис-
ки, передаватися та продаватися на біржі 
[1, c.252].
Особи, які вирішили створити та стати 

учасниками акціонерного банку, повинні 
володіти бездоганною діловою репутацією 
та мати задовільний фінансовий стан, кри-

терії до оцінки яких встановлюються Наці-
ональним банком України [2].
Не можуть бути засновниками або учас-

никами акціонерного банку, а також займа-
ти в них керівні посади і посади, пов’язані 
з матеріальною відповідальністю особи, які 
мають непогашену судимість за крадіжки, 
хабарництво та інші корисливі злочини, не 
можуть бути зареєстровані як підприємці, 
не можуть виступати співзасновниками під-
приємницької організації, а також займати 
в підприємницьких товариствах та їх спіл-
ках (об’єднаннях) керівні посади і посади, 
пов’язані з матеріальною відповідальністю.
Нині в умовах соціально-економічно-

го реформування України правові засади 
діяльності акціонерного банку вимагають 
свого вдосконалення. Протидія корупції є 
однією з основних складових, визначених 
Стратегією розвитку управління держав-
ними фінансами [3]. Метою розвитку цієї 
складової є зменшення рівня корупції у 
фінансовій сфері шляхом усунення пере-
думов її виникнення через упровадження 
превентивних заходів. Запобіганням про-
яву корупції в фінансово-кредитній сфері 
сприятиме розвиток систем внутрішнього 
та незалежного зовнішнього фінансового 
контролю й нагляду.
Так, створення керівниками фінансо-

во-кредитних установ ефективної систе-
ми внутрішнього контролю на принципах 
особистої та професійної чесності, а також 
етичних цінностей керівництва і праців-
ників, ефективної організації структури та 
чіткого розподілу обов’язків, правил управ-
ління людськими ресурсами, управління 
ризиками, відповідного інформаційного і 
комунікаційного обміну, проведення по-
стійного моніторингу та оцінки діяльності 
сприятиме зменшенню корупційних дій.
Базовим принципом внутрішнього фі-

нансового контролю є чітке розмежування 
внутрішнього аудиту і внутрішнього конт-
ролю.
Внутрішній контроль за фінансово-гос-

подарською діяльністю банків здійснює ре-
візійна комісія, яка обирається загальними 
зборами учасників банку з числа учасників 
або їх представників. Але членами ревізій-
ної комісії не можуть бути особи, які є пра-
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цівниками банків. Також ревізійна комісія 
має право залучати до ревізій та перевірок 
зовнішніх і внутрішніх аудиторів та експер-
тів [2].
Внутрішній аудит повинен визнача-

ти, яким чином здійснюється внутрішній 
контроль. Виявлення корупційних діянь 
взагалі не є основним завданням внутріш-
нього аудиту. Однак при виявленні під час 
проведення внутрішнього аудиту ознак ко-
рупційних діянь керівник підрозділу вну-
трішнього аудиту повинен письмово про-
інформувати керівника фінансово-кредит-
ної установи про необхідність вжиття ним 
відповідних заходів, що підвищує відпові-
дальність керівника за протидію корупції. 
Зовнішнє державне регулювання та на-

гляд за діяльністю банків відповідно до за-
конодавства України [4] здійснюється На-
ціональним банком України. Метою бан-
ківського нагляду є стабільність банківської 
системи й захист інтересів вкладників і кре-
диторів банку щодо безпеки зберігання ко-
штів клієнтів на банківських рахунках.
Регулювання банківської діяльності та 

перевірки функціонування банків має пра-
во здійснювати і Фонд гарантування вкла-
дів фізичних осіб (далі ФГВФ або Фонд). 
Цей Фонд, відповідно до чинного законо-
давства [5], є установою, що виконує спеці-
альні функції гарантування вкладів фізич-
них осіб та виведення неплатоспроможних 
банків з ринку.
Особливу важливість у забезпеченні 

фінансової безпеки підприємств займає 
контроль за взаємовідносинами з різними 
контролюючими агентами. При цьому са-
мостійно окремі служби безпеки підпри-
ємства не можуть у повному обсязі конт-
ролювати платоспроможність цих контр-
агентів і добросовісність взаємовідносин з 
ними. Тому в 2005 році в Україні був при-
йнятий Закон України «Про організацію 
формування та обігу кредитних історій» 
(№2704-IVвід 23.06.05 р.) [6], у якому були 
закладені принципи діяльності спеціаль-
них організацій (Бюро) з формування кре-
дитних історій юридичних та фізичних 
осіб, інформація про якіх може надавати-
ся зацікавленим користувачам-підприєм-
ствам.

Кредитна історія – це сукупність інфор-
мації про юридичну або фізичну особу, що 
її ідентифікує, відомостей про виконання 
нею зобов’язань за кредитними правочи-
нами та іншої відкритої інформації. Кожна 
кредитна історія складається з чотирьох 
частин:

– відомості, що ідентифікують особу;
– відомості щодо грошового зобов’язання 

суб’єкта кредитної історії;
– інформацію про суб’єкта кредитної 

історії, яка складається із сукупності доку-
ментованої інформації про особу з держав-
них реєстрів, інших баз даних публічного 
користування, відкритих для загального 
користування джерел;

– відомості про операції з інформацією, 
яка складає кредитну історію.
Бюро кредитних історій (Бюро) – це 

юридична особа, виключно діяльністю якої 
є збір, зберігання, використання інформа-
ції, яка складає кредитну історію.
Такі Бюро співробітничають з користу-

вачами та партнерами Бюро.
Користувач Бюро – юридична або фі-

зична особа, суб’єкт господарської діяль-
ності, що укладає кредитні правочини та 
відповідно до Договору про інформацій-
ні послуги надає інформацію, яка складає 
кредитну історію і має право отримувати 
(або тільки має право отримувати) інфор-
мацію, що складає кредитну історію.
Партнером Бюро є користувач Бюро, 

який відповідно до Договору про інформа-
ційні послуги надає і має право отримувати 
інформацію, що складає кредитну історію у 
вигляді кредитного звіту, який містить по-
вну або часткову інформацію кредитної іс-
торії суб’єкта господарювання.
Кредитна історія у відповідності з чин-

ним законодавством [6] може містити таку 
інформацію:

1) відомості, що ідентифікують особу:
а) для фізичних осіб: прізвище, ім’я та 

по батькові; дата народження; паспортні 
дані; місце проживання; ідентифікаційний 
номер згідно з Державним реєстром фі-
зичних осіб – платників податків та інших 
обов’язкових платежів (у разі наявності) 
(далі – ідентифікаційний номер); відомості 
про поточну трудову діяльність; сімейний 
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стан особи та кількість осіб, які перебува-
ють на її утриманні; дата і номер державної 
реєстрації, відомості про орган державної 
реєстрації та основний предмет господар-
ської діяльності фізичної особи – суб’єкта 
підприємницької діяльності;
б) для юридичних осіб: повне найме-

нування; місцезнаходження; дата і номер 
державної реєстрації, відомості про орган 
державної реєстрації; ідентифікаційний 
код у Єдиному державному реєстрі підпри-
ємств та організацій України (далі – іденти-
фікаційний код); прізвище, ім’я та по бать-
кові, паспортні дані керівника і головного 
бухгалтера; основний вид господарської ді-
яльності; відомості, що ідентифікують влас-
ників, які володіють 10 і більше відсотка-
ми статутного капіталу юридичної особи 
(для фізичних осіб – власників: прізвище, 
ім’я та по батькові, паспортні дані, іденти-
фікаційний номер і місце проживання; для 
юридичних осіб – власників: повне найме-
нування, місцезнаходження, дата і номер 
державної реєстрації, відомості про орган 
державної реєстрації, ідентифікаційний 
код);

2) відомості про грошове зобов’язання 
суб’єкта кредитної історії:
а) відомості про кредитний правочин 

та зміни до нього (номер і дата укладання 
правочину, сторони, вид правочину);
б) сума зобов’язання за укладеним кре-

дитним правочином;
в) вид валюти зобов’язання;
г) строк і порядок виконання кредитно-

го правочину;
ґ) відомості про розмір погашеної суми 

та остаточну суму зобов’язання за кредит-
ним правочином;
д) дата виникнення прострочення 

зобов’язання за кредитним правочином, 
його розмір і стадія погашення;
е) відомості про припинення кредитно-

го правочину та спосіб його припинення (у 
тому числі за згодою сторін, у судовому по-
рядку, гарантом тощо);
є) відомості про визнання кредитного 

правочину недійсним і підстави такого ви-
знання;

3) інформацію про суб’єкта кредитної 
історії, яка складається із сукупності доку-

ментованої інформації про особу з держав-
них реєстрів, інших баз даних публічного 
користування, відкритих для загального 
користування джерел:
а) наявність заборгованості за податка-

ми та обов’язковими платежами;
б) рішення судів, що стосуються ви-

никнення, виконання та припинення 
зобов’язань за укладеним кредитним пра-
вочином;
в) рішення судів та органів виконав-

чої влади, що стосуються майнового стану 
суб’єкта кредитної історії;
г) інші відомості, що впливають на спро-

можність виконання суб’єктом кредитної 
історії власних зобов’язань;

4) відомості про операції з інформацією, 
яка складає кредитну історію:
а) дата оновлення кредитної історії;
б) найменування Користувача, який на-

дав інформацію до кредитної історії, у разі 
його згоди на це;
в) коментар суб’єкта кредитної історії у 

випадках, передбачених законодавством.
Бюро не може збирати та зберігати в 

кредитних історіях інформацію про фізич-
них осіб щодо:

– національності, расового та етнічного 
походження;

– політичних поглядів;
– релігійних і філософських переконань;
– членства в партіях та інших 

об’єднаннях громадян;
– стану здоров’я.
Інформація, яку містить Кредитна істо-

рія, є конфіденційною з обмеженим режи-
мом доступу. Аналіз такої інформації дозво-
ляє уникнути ризиків складення договорів 
з недобросовісними контрагентами.
Таким чином, аналізуючи вищесказа-

не, слід зазначити, що одним з основних 
напрямків, визначених Стратегією розви-
тку управління державними фінансами, є 
протидія корупції у фінансовій сфері. Запо-
біганню прояву корупції у фінансово-кре-
дитній сфері сприятиме розвиток системи 
внутрішнього та незалежного зовнішнього 
фінансового контролю та нагляду. З метою 
підвищення довіри до діяльності банків-
ських установ, збільшення їх рентабель-
ності та покращення якості пропонованих 
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клієнтам послуг керівникам акціонерних 
банків необхідно посилити контроль за 
фінансовим станом позичальників, у тому 
числі за рахунок тісної співпраці з Бюро 
кредитних історій та вдосконалення конт-
ролю з боку Національного банку України 
за банківськими операціями та структурни-
ми підрозділами акціонерних банків.
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SUMMARY 
The article deals with the problem of increasing 

the stability of the banking system of Ukraine 
and increase the effi ciency of the joint-stock 
banks in particular. The paper also discusses the 
development of internal and independent external 
audit and supervision and have need of formation 
and turnover of Credit Histories in the present 
conditions of the joint-stock bank.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються проблеми підви-

щення стабільності банківської системи Укра-
їни та зростання ефективності діяльності 
акціонерних банків зокрема. У роботі також 
розглядаються питання розвитку систем 
внутрішнього та незалежного зовнішнього фі-
нансового контролю й нагляду та доводиться 
необхідність формування та обігу кредитних 
історій у сучасних умовах діяльності акціонер-
ного банку.
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В статті розглядається  фундаментальна 
основа фінансової діяльності підприємства, а 
саме поняття та зміст фінансів підприєм-
ства. Охарактеризовані концептуальні під-
ходи до поняття фінансів. Висвітлені основні 
елем енти, що складають зміст фінансових 
правовідносин. Розкрито передумови ефектив-
ного функціонування фінансів підприємств. 
Ключові слова: фінанси, грошові відносини, фі-

нансова діяльність, підприємство.

 ÁÀÍÄÓÐÊÀ Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ - ìàã³ñòð þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà

FINANCE AND FINANCIAL 
RELATIONSHIPS IN THE CONTEXT OF 
FINANCIAL ACTIVITIES OF ENTERPRISES

The article examines the fundamental basis 
of research fi nancial activities of enterprises, 
namely the concept and content of fi nance 
companies. Author examined conceptual 
approaches to the concept of fi nance. The 
basic elements that constitute the fi nancial 
relationship. Expand prerequisites for the 
effective functioning of fi nancial companies. 

Key words: fi nance, monetary relations, 
fi nancial activities, enterprise. 

Вступ
Перехід до ринкової економіки зумов-

лює посилення ролі фінансів підприємств у 
системі господарювання. Саме від фінансо-
вої діяльності залежить ефективність роботи 
підприємства. Специфіка фінансових відно-
син полягає в тому, що вони завжди висту-
пають у грошовій формі, забезпечують ко-
штами виробничу діяльність, розподіляють 
створені доходи і накопичення підприємств. 

Фінансова діяльність вміщує в себе широку 
кількість елементів, кожен з яких повинен 
бути під чітким та професійним контролем. 
Дослідження фінансової діяльності підпри-
ємства не може здійснюватися без розгляду 
фундаментальних елементів – фінансів та фі-
нансових правовідносин. 
Окремі питання, присвячені проблемам 

фінансової діяльності підприємств держав-
ного сектору в умовах ринку, відображені 
в роботах таких авторів, як: М.І. Баканов, 
М.Д. Білик, І.А. Василик, Є.А. Вдовоцької, 
В.М. Мотриченко, А.І. Калганова, М.Х. Ко-
рецького, В.І.Кравченко, Л.Л.Лазебник, 
П.І. Юхименко, В.М. Федосов. 

Основна частина
Термін «фінанси» виник ще в XIII століт-

ті у торгівельних містах Італії і походить від 
латинського «fi nis», тобто кінець. У серед-
ньовіччі це слово вживали для позначення 
строку сплати, а потім і для визначення до-
кументів, що свідчили про погашення бор-
гу, якими завершувалась угода. Пізніше тер-
міном «фінанси» стали позначати будь-який 
примусовий платіж на користь держави.
Існує й інша точка зору, згідно з якою ав-

торство терміна «фінанси» належить фран-
цузькому вченому Ж. Бодену, який у 1577 
році видав «Шість книг про республіку». 
Із старофранцузької мови «fi nis» ( платити, 
оплачувати) цей термін перейшов в усі мови 
світу.
Фінанси виникли в умовах регулярного 

товарно-грошового обігу у зв’язку з розви-
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тком держави і потреби у фінансових ресур-
сах.
У докапіталістичних формаціях більша 

частина потреб держави задовольнялась че-
рез установлення різного роду натуральних 
зборів, податей, повинностей, а грошове 
господарство було лише в армії.
Фінанси, як і ціна, кредит, заробітна пла-

та існують об’єктивно як продукт економіч-
ного розвитку суспільства.
До початку XVIII ст. під фінансами ро-

зуміли державне публічне господарство 
або господарство будь-якого державного 
утворення нижчого рівня, наприклад: зем-
ство, міська община тощо. Отже фінанси 
пов’язували з переданням частини доходу 
громадянина в розпорядження монарха, 
короля або іншого правителя на його утри-
мання та інші витрати державного змісту.
У XVIII ст. трактування поняття фінан-

сів як державного господарства набуло по-
дальшого розвитку. Державні утворення 
різного рівня набули публічного змісту, як 
органи влади, а фінанси – формами та ме-
тодами добування коштів і їх витрачання 
органами влади під час виконання покла-
дених на них функцій. Найбільш значними 
для теорії фінансів були дослідження та-
ких авторів кінця XIX ст., як В. Лєбєдєва, 
І.Янжук, С.Вітте, І.Озеров. Саме І.Озеров 
визначив фінанси, як сукупність відносин, 
що виникають під час добування органами 
влади та суб`єктами господарювання мате-
ріальних засобів.
З часом, крім державного господарства, 

до складу фінансів почали включати фінан-
си сфери виробництва, виконання робіт і 
надання послуг. В умовах розвитку економі-
ки виникають фінансові ринки, набуває роз-
витку державний кредит та інші фінансові 
інститути.
Найвищого розквіту фінанси досягли 

у XX ст., коли функції держави набагато 
розширилися і вдосконалилися, а товарно-
грошові відносини посіли головне місце в 
економічних системах. Значний розвиток 
отримали місцеві (регіональні) фінанси, по-
забюджетні спеціальні фінансові фонди, фі-
нанси підприємницьких структур.
Оскільки виникнення фінансів пов’язано 

з розвитком товарно-грошових відносин, з 

посиленням ролі держави, розширенням її 
функцій, то причиною появи фінансів мож-
на вважати потреби суб’єктів господарюван-
ня і держави у фінансових ресурсах, які за-
безпечують їх діяльність.
Висхідним положенням для розкриття 

сутності фінансів є розуміння того, що фі-
нанси – це одна з конкретних історичних 
форм економічних відносин, функціонуван-
ня яких пов’язано з об’єктивною необхід-
ністю розподілу і перерозподілу вартості 
валового внутрішнього продукту. У процесі 
розподілу формуються та використовуються 
грошові фонди, призначені для задоволен-
ня суспільних інтересів та потреб.
Однак система суспільних інтересів і 

потреб досить різноманітна і охоплює за-
гальнодержавні, галузеві, відомчі, корпо-
ративні, колективні, групові, регіональ-
ні, місцеві та особисті інтереси. До цього 
переліку слід додати ще й міжнародні та 
міждержавні. Зважаючи на обмеженість 
фінансових ресурсів і на протистояння ін-
тересів один одному, доволі складно досяг-
ти оптимального співвідношення в їх за-
доволенні у процесі вартісного розподілу. 
Задоволення інтересів одних за рахунок 
ущемлення інших загрожує суспільству не-
гативними наслідками, пов’язаними з суто 
етичними міркуваннями, соціальним не-
вдоволенням, економічними негараздами, 
і навіть політичними потрясіннями. Тому 
як на макро-, так і на мікрорівнях слід як-
найбільше уваги приділяти мотивації на-
рощування обсягів виробництва і реаліза-
ції продукції, робіт та послуг, збільшенню 
обсягів фінансових ресурсів, а в ширшому 
розумінні – валового внутрішнього про-
дукту та національного доходу держави, 
що може бути забезпечено через розви-
ток національного підприємництва, ство-
рення нових підприємств, розв’язання 
платіжної кризи, збільшення кількості ро-
бочих місць та збільшення доходів і купі-
вельної спроможності населення.
В сучасній економічній і фінансовій 

літературі фінанси визначають як систе-
му економічних відносин, що виникають 
з приводу розподілу і перерозподілу вар-
тості валового внутрішнього продукту, а в 
певних умовах і національного багатства, 
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з метою формування фінансових ресурсів 
у суб’єктів господарювання і держави і ви-
користання їх на розширене відтворення 
та задоволення інших суспільних інтересів 
і потреб.
Оскільки використання фінансових ре-

сурсів відбувається в основному через фон-
ди цільового призначення, існує також ви-
значення фінансів як економічної категорії, 
що відображає створення, розподіл і вико-
ристання фондів фінансових ресурсів для за-
доволення потреб господарської діяльності, 
надання різноманітних послуг населенню 
з боку держави, забезпечення виконання 
державою її функцій. Або фінанси тракту-
ються як економічні відносини, пов’язані з 
формуванням, розподілом і використанням 
централізованих і децентралізованих фон-
дів грошових коштів з метою виконання 
функцій і завдань держави і забезпечення 
умов розширеного відтворення. Під цен-
тралізованими фінансами розуміють еконо-
мічні відносини, пов’язані з формуванням 
і використанням фондів грошових коштів 
держави, що акумулюються в державній бю-
джетній системі і урядових позабюджетних 
фондах, під децентралізованими фінансами 
– грошові відносини, що опосередковують 
кругообіг грошових фондів підприємств. 
Отже, як випливає з наведених визначень, 
фінансовими будуть ті грошові відносини, 
які опосередковують відносини розподілу і 
перерозподілу вартості ВВП.
Разом з тим існує думка, що фінанси – су-

купність грошових відносин, пов’язаних з 
формуванням, мобілізацією і розміщенням 
фінансових ресурсів та з обміном, розподі-
лом і перерозподілом вартості створеного 
на основі їх використання валового вну-
трішнього продукту, а за певних умов і на-
ціонального багатства. Тут до фінансових 
відносин включаються не тільки відносини 
розподілу, а й відносини обміну маючи на 
увазі, що фінанси завжди пов’язані з реаль-
ним рухом вартості, який відбувається на 
таких стадіях відтворювального процесу, як 
розподіл і обмін.
Наведені визначення економічної сут-

ності фінансів не вичерпують усього розма-
їття концептуальних підходів та міркувань 
із цього питання. Про розбіжність позицій 

можна судити хоча б із такого короткого пе-
реліку їх визначення, а саме:

1) фінанси – це застосування різнома-
нітних прийомів та методів для досягнення 
максимального достатку фірми або загаль-
ної вартості капіталу, вкладеного в справу;

2) фінанси – система грошових відносин 
з приводу руху фондів коштів;

3) фінанси є системою імперативних гро-
шових відносин;

4) фінанси – це планомірний рух фінан-
сових фондів, що виражають відносини з 
приводу необхідного, обов’язкового вилу-
чення вартості та їхнього використання в 
суспільних інтересах.
Перше визначення у наведеному перелі-

ку акцентує увагу на фінансах фірми, ігнору-
ючи інші структурні підрозділи економічної 
системи. Крім того, наведене визначення 
стосується не стільки фінансів підприєм-
ства, скільки управління їхніми фінансами 
(фінансового менеджменту).
У другому визначенні дещо звужується 

сфера дослідження – поза увагою залиша-
ється безфондова форма руху фінансових 
ресурсів.
Третій та четвертий підходи перетворю-

ють фінанси з економічної категорії на яви-
ще, яке організовується державою, тобто 
фактично викреслюють фінанси мікрорівня.
Функціонування фінансів нерозривно 

пов’язано з такими поняттями як фінансо-
ві відносини, фінансова діяльність, фінансо-
ві ресурси тощо. Отже, фінанси є складним 
багатоплановим суспільним явищем, яке 
характеризується різними сутнісними озна-
ками та формами прояву.
Фінанси – це економічні відносини або 

між людьми в суспільстві, або між державою 
і суспільством, що виражаються через рух 
грошових потоків (готівкових або безготів-
кових). У суті фінансів відображається не вся 
сукупність економічних відносин, а лише 
такі операції, які можна оцінити| у вартіс-
них вимірниках. Гроші – це поняття більш 
загальне. Можна мати гроші і водночас не 
мати ніякого відношення до фінансів, і на-
впаки, при відсутності грошей, лише воло-
діючи майном, майновими правами, права-
ми інтелектуальне власності, оцінивши їхню 
вартість, можна здійснювати інвестування, 
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бути співзасновником фірми, тобто маті від-
ношення до фінансово-господарської діяль-
ності фірми.
Фінанси відображають грошові відноси-

ни, які виникають між:
- підприємствами у процесі придбання 

товарно-матеріальних цінностей, реалізації 
продукції та послуг;

- підприємствами і вищими організація-
ми при створенні централізованих фондів, 
грошових ресурсів і їх розподілі;

- державою і підприємствами при сплаті 
ними податків до бюджетної системи та фі-
нансуванні витрат;

- державою і громадянами при внесенні 
ними податків; 

- підприємствами, громадянами та поза-
бюджетними фондами при сплаті платежів 
и отриманні ресурсів;

- окремими ланками бюджетної системи;
- органами майнового й особистого стра-

хування, підприємствами, населенням при 
сплаті страхових платежів і відшкодування 
збитків після настання страхових випадків 
[1; с.5].
Однією із специфічних ознак фінансів є 

те, що фінансові відносини завжди пов’язані 
із формуванням грошових доходів і нагро-
маджень, які набувають специфічної форми 
фінансових ресурсів. Вони формуються у 
суб’єктів господарювання і держави за раху-
нок різних грошових доходів, відрахувань і 
надходжень, а використовуються на розши-
рене відтворення виробництва, матеріальне 
стимулювання працюючих, задоволення со-
ціальних і інших потреб суспільства.
Фінансові ресурси виступають мате-

ріальними носіями фінансових відносин. 
Жодна інша економічна категорія, крім фі-
нансів, не характеризується таким матері-
альним носієм.
Разом з тим фінансові ресурси самі по 

собі не визначають сутності фінансів та не 
розкривають їх внутрішнього змісту і сус-
пільного призначення. Фінансова наука ви-
вчає не фінансові ресурси як такі, а еконо-
мічні відносини, що виникають у процесі їх 
формування, розподілу і використання.
Однією з важливих ознак фінансів як 

економічної категорії є розподільний харак-
тер фінансових відносин. Учасниками таких 

відносин у межах національної держави є 
держава, підприємства, установи, органі-
зації, громадяни. Фінансові операції також 
можуть відбуватися між державами, націо-
нальною державою та міжнародними фінан-
совими інституціями, між вітчизняними під-
приємствами та інофірмами.
Сферою виникнення фінансових відно-

син є процеси первинного розподілу вар-
тості суспільного продукту, тобто коли ця 
вартість розподіляється на зарплату, при-
буток тощо і формуються грошові доходи. 
Виокремлення у складі виручки від реалі-
зації продукції прибутку, відрахувань на со-
ціальне страхування, амортизаційних відра-
хувань відбувається за допомогою фінансів 
і відображає процес розподілу вартості від-
повідно до цільових призначень кожної її 
частини.
З огляду на те, що економіка передба-

чає існування різноманітних форм власнос-
ті, а фонди коштів перебувають у власності 
або розпорядженні суб’єктів господарської 
діяльності, зазначимо, що фінансові від-
носини можуть супроводжуватися зміною 
власника чи розпорядника коштів, зміною 
форм власності, а можуть і не зазнавати по-
дібних змін. Так, сплата податків державі 
означає передання коштів у розпоряджен-
ня держави (супроводжується зміною влас-
ника, розпорядника), форма власності при 
цьому може залишатися незмінною (сплата 
податків державними підприємствами) або 
змінюватися (сплата тих самих податків дер-
жаві, але недержавними підприємствами). 
А, наприклад, розподіл чистого прибутку 
підприємства на внутрішні його потреби 
не супроводжується зміною ні власника, ні 
форми власності
Як уже зазначалося, фінансові відносини 

супроводжуються реальним рухом грошо-
вих коштів, що має місце в процесі розпо-
ділу й обміну. Але характер руху вартості (в 
її грошовій формі) на цих стадіях відтворю-
вального процесу різний. У процесі розпо-
ділу рух вартості в грошовій формі відбува-
ється відособлено від руху товарів і харак-
теризується її відчуженням (переходом від 
одних власників до інших) або цільовим 
відособленням кожної частини вартості (в 
межах одного власника).
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Економічну природу фінансів підпри-
ємств розкриває сукупність грошових від-
носин, які виникають у господарюючих 
суб’єктів у процесі їх створення і здійснення 
виробничо-фінансової діяльності. До таких 
відносин належать:

- грошові відносини між підприємствами 
та їх засновниками;

- грошові відносини між підприємствами 
й іншими суб’єктами господарювання;

- грошові відносини між підприємства-
ми й різноманітними ланками фінансово-
кредитної системи (бюджет, централізовані 
фонди);

- грошові відносини між підприємством і 
зайнятими на ньому працівниками;

- грошові відносини всередині самих 
підприємств, які виникають при розподілі 
отримуваних доходів і накопичень, форму-
ванні різноманітних фондів фінансових ре-
сурсів [4; с.19].
Таким чином, створення й функціону-

вання підприємств, їх господарська діяль-
ність пов’язані з грошовими відносинами, 
які опосередковують процес виробництва 
та продажу продукції, отримання доходів і 
накопичень та їх розподіл за відповідними 
каналами (фондами).
Фінанси підприємств – це система еконо-

мічних відносин щодо формування, розподі-
лу й ефективного використання фінансових 
ресурсів на усіх стадіях життєвого циклу.
Призначенням фінансів підприємств є 

забезпечення безперервності процесу ви-
робництва господарюючих суб’єктів, роз-
ширення їх виробничих фондів (основних 
та обігових), активного впливу на зростання 
продуктивності праці, зниження собівартос-
ті продукції, збільшення накопичень і під-
вищення ефективності виробництва.
У процесі господарської діяльності фі-

нанси підприємств як економічна категорія 
виявляють свою сутність і внутрішні власти-
вості через такі функції:

- формування фінансових ресурсів під-
приємства у процесі його виробничо-госпо-
дарської діяльності;

- розподіл і використання фінансових 
ресурсів підприємства для забезпечен-
ня операційної виробничої та інвестицій-
ної діяльності, для виконання фінансових 

зобов’язань перед бюджетом, банками, гос-
подарюючим суб’єктами;

- контроль за формуванням і викорис-
танням фінансових ресурсів у процесі від-
творення.
Обов’язковими передумовами ефек-

тивного функціонування фінансів підпри-
ємств, є:

- різноманітність форм власності;
- вільне ринкове ціноутворення й кон-

куренція;
- наявність ринків праці, товарів, капі-

талу;
- правове забезпечення правил еконо-

мічної поведінки усіх суб’єктів підприєм-
ницької діяльності;

- обмеження й регламентація державно-
го втручання в діяльність підприємств;

- свобода підприємництва та самостій-
ність у прийнятті управлінських рішень;

- самофінансування підприємства;
- зацікавленість у результатах фінансово-

господарської діяльності;
- відповідальність за результати фінансо-

во-господарської діяльності;
- контроль за фінансово-господарською 

діяльністю підприємств [3; с.74].
Фінанси беруть участь у вартісному роз-

поділі створеного внутрішнього валового 
продукту, забезпеченні формування й вико-
ристання доходів і грошових фондів. Отже, 
вони безпосередньо пов’язані з іншими 
економічними категоріями й інструмента-
ми господарського механізму: комерційним 
розрахунком, ціною, кредитом, бюджетом. 
Саме тому фінанси підприємств можуть 
бути важливим інструментом економічного 
стимулювання, контролю за станом еконо-
міки країни та управління нею.

Висновок
Фінанси – це кровоносна система бізне-

су. Рух грошей, його швидкість та масшта-
би визначають дієздатність всієї фінансової 
системи. Саме з руху грошових коштів по-
чинається та ним закінчується кругообіг 
капіталу. Фінансові відносини на рівні під-
приємств обслуговують вихідну ланку всі-
єї фінансової системи держави. Головною 
метою фінансів підприємств є формування 
необхідного обсягу фінансових ресурсів для 
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використання їх у процесі виробничої ді-
яльності не лише в звітному періоді, але й 
забезпечення ефективного розвитку в май-
бутньому. Без фінансів неможливо забезпе-
чити кругообіг виробничих фондів на роз-
ширеній основі, запроваджувати науково 
– технічні досягнення, стимулювати інвес-
тиційну діяльність, регулювати структурну 
перебудову економіки [5; с.12].
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SUMMARY 
An author examines the budgetary fi nancing 

of public welfare and determines the forms of such 
fi nancing. A legal vacuum is marked in relation 
to determination of such form of the budgetary 
fi nancing of public welfare as a government 
program of social help. On the basis of scientifi c 
analysis own determination of the government 
program of social help as forms of the budgetary 
fi nancing of public welfare is set forth.

АНОТАЦІЯ 
Автор розглядає бюджетне фінансування 

соціального забезпечення та визначає форми 
такого фінансування. Відзначається правовий 
вакуум щодо визначення такої форми бюджет-
ного фінансування соціального забезпечення як 
державна програма соціальної допомоги. На 
підставі наукового аналізу сформульоване влас-
не визначення державної програми соціальної 
допомоги як форми бюджетного фінансування 
соціального забезпечення. 
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В статье исследуются составляющие пра-
вового идеала. Предложенные понятие право-
вой идеи, правовых ценностей, образа права и 
цели права. Установлено, что правовой иде-
ал - это семантическое воплощение правовых 
идей и ценностей, образа права и цели права в 
правосознании.

Ключові слова: ідеологія, правова ідеологія, 
правовий ідеал, правосвідомість, ідеї, цінності, 
мета права, образ права.

 ÊÀË²ÒÈÍÑÜÊÈÉ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ 
äåðæàâè ³ ïðàâà Õìåëüíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ òà ïðàâà

Постановка проблеми
Правовий ідеал харктеризується різни-

ми підходами до розуміння його сутності 
саме тому розгляд правового ідеалу лежить 
через комплексний підхід до вивчення цьо-
го поняття. Не всі філософи трактували пра-
вовий ідеал в одному сенсі, хоч і всі пого-
джуються, що досягнення правового ідеалу 
– це кінцева мета будь-якої правової держа-
ви. Протилежність поглядів з приводу пра-
вового ідеалу полягає у виявленні шляху 
формування правового ідеалу та  виявлення 
його змісту, конкретних ідей, цінностей, які 
б були його основою. 

Стан дослідження
Правовий ідеал у філософсько-правовій 

науці є малодосліджуваним явищем, саме 
тому, можна навести перелік науковців, які 
лише опосередковано згадували дане по-
няття у своїх працях. До таких науковців 
належать: А.В. Аверін, Н.Н. Алєксєєв, А.Н. 
Бацунов, А.М. Величко, А.Є. Давидович, 
У.Ш. Таймасханов, Л.М. Савіна та ін.

Метою статті є дослідження структури 
правового ідеалу. 

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Поняття правового ідеалу виступає 
сьогодні найважливішою конструктивною 
думкою і вітчизняних, і зарубіжних учених 
у розбудові правової держави та є одним 
із стрижнів у філософії права. Формуван-
ня самого поняття «правовий ідеал» тісно 
пов’язане з виявленням його елементів.
У літературі виділяють три структурних 

компоненти правового ідеалу, взаємозв’язок 
яких і визначає його природу: 

1) Гносеологічний, який виражений в 
правовій ідеї, яка (які) складають змістовну 
основу правового ідеалу. Правова ідея є не 
тільки і не просто форма об’єктивного зна-
ння, вона концентрує в собі соціально зна-
чущу мету суб’єкта, також як і його інтерес. 

2) Онтологічний компонент виражений 
в меті, який втілюється у  уявленнях про 
досконалість того образу правового життя 
суспільства, який формує для себе правовий 
суб’єкт. По-друге, це цілісний досконалий 
образ, тобто в нього входять знання про до-
сконалу систему правових норм, досконалу 
правову діяльність. 

3) Аксіологічний компонент складають 
правові цінності, які наповнюють правовий 
ідеал соціально значущим змістом. [1, с. 127-
128]
На нашу думку, правовий ідеал як видо-

ве явище суспільного ідеалу, включає в себе:
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1) правові ідеї, які складаються з уявлень 
людей про бажані правові норми, про бажа-
ні закони та з відношення людей до існую-
чих законів, їх схвалення або неприйняття. 
У правових ідеях з їх урахуванням певного 
порядку у суспільстві люди втілюють свої 
інтереси, які формулюють в норми. Право-
ві ідеї включають ставлення до існуючих 
норм (ставлення позитивне або негативне), 
а також спрямованість до майбутнього-уяв-
лення про бажані правові норми. Отже, 
правові ідеї втілюють усвідомлення людьми 
своїх інтересів в праві. Р.З. Лівшиц пропо-
нує становлення і розвиток правових ідей 
розглядати на різних рівня, які охоплюють 
різні верстви суспільства. Перший ступінь 
–рівень окремих громадян (професіоналів, 
фахівців, вчених). На цьому рівні правова 
ідея зароджується і вперше знаходить фор-
ми правових формулювань. Інший щабель 
– рівень груп і прошарків населення. На да-
ному рівні «ідея опановує масами», набуває 
численних прихильників (ті групи і шари, 
інтересам яких ця ідея відповідає) і супро-
тивників (ті групи і шари, інтересам яких ця 
ідея суперечить). Третій, завершальний ща-
бель розвитку правових ідей – рівень зако-
нодавця і практика правозастосування. На 
цьому етапі ідеї втілюються в норми і пере-
ходять на стадію практичної реалізації. Тоб-
то, правова ідея проходить еволюцію «туди» 
і «назад». Спочатку – від формування ідеї 
до її усвідомлення («оволодіння масами»), а 
потім – до законодавця. А після прийняття 
закону – від законодавця до правозастосу-
вання, до відношення людей до прийнятих 
і реалізованих законам. І нарешті, втілена 
в законі правова ідея знову піддається уза-
гальнюючій, завершальній оцінці професіо-
налів. [2, с. 81-82]
Правові ідеї виникають у політико-пра-

вовій, соціально-економічній дісності та в 
практичній діяльності людей у процесі ре-
алізації якої соціально-політичні вимоги 
та правові ідеї розвиваються та трансфор-
муються, концентруючи в собі результати 
юридичної практики. [3, с. 9]
Правовий ідеал і правова ідея знахо-

дяться у діалектичній єдності, оскільки яв-
ляють собою елементи правової свідомості. 
Разом вони є важливою стороною право-

вого життя суспільства, істотно впливають 
на правотворення, правореалізації, тлума-
чення права, включені в механізм правово-
го впливу. Висловлюючи духовно-ціннісну 
основу права, правовий ідеал і правова ідея 
мають складний механізм втілення в праві, 
де правова ідея відіграє роль транслятора 
ціннісного змісту правового ідеалу. Так, в 
юридично-нормативному контексті пози-
тивного права зміст правової ідеї висловлю-
ють законодавчо закріплені принципи, що 
визначають закономірності правового регу-
лювання суспільних відносин. [1, с. 68-69]
Таким чином, правова ідея – це правове 

формування у свідомості людини (суспіль-
ства), що утворилося під впливом інтересів 
людини (людей) та складається з ставлення 
людей до існуючих норм і уявлень про бажа-
ні правові норми.
У правовий ідеал можуть виходити на-

ступні правові ідеї: ідея людської гідності – 
прав людини, ідея громадянського суспіль-
ства, ідея «верховенства права» (правової 
держави).

2) правові цінності. Всі правові цінності 
розкривають зміст правових ідей та випли-
вають з основної цінності – людини.
Під правовими цінностями слід розуміти 

не цінності, що закріплені в праві, оскільки 
такі цінності є уразливі, як уразливі окремі 
правові положення, які висловлють і відо-
бражають особливості конкретної правової 
системи і підвладні змінам суспільно-полі-
тичної ситуації в певній державі, а цінності, 
що виражають «дух» права та несуть у собі 
відображення справедливості і свободи, є  
основою правової системи. І у такому сенсі 
правові цінності можуть заповнити ланку 
суспільних цінностей, органічно вплітаю-
чись при цьомув систему цінностей кожного 
індивіда. [4, с. 183-184]
Правові цінності, що формуються теоре-

тиками права і беруться за основі державно-
прававовою ідеологією, створюють ідеальну 
модель права. Цінності шляхом проникнен-
ня в розум і душу особистості освоюються 
людиною, яка робить їх мотивами своєї пра-
вової поведінки, втілюючи їх у реальну пра-
вову дійсність. Правові цінності об’єднують 
людську спільноту, дають людям можли-
вість співіснувати. Право і правові цінності 
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можуть виступати тією загальнозначущою 
основою, яка об’єднає та інтегрує суспіль-
ство на шляху соціального розвитку. Без 
чіткого формулювання правових цінностей, 
без освоєння цих цінностей населенням стає 
проблематичним вирішення завдань просу-
вання по шляху прогресу. [5, с. 6]
До правових цінностей відносять осо-

бливі правові засоби та юридичні механізми 
(все те, що називається юридичним інстру-
ментарієм), які забезпечують значимість 
права, гарантованість прав, інститути, що 
виражають оптимальне співвідношення 
нормативного й індивідуального регулю-
вання тощо. Вони повинні визначатися че-
рез їх позитивну значимість для індивіда, 
групи осіб чи суспільства в цілому. [6, с. 125]
Правові цінності – це пережиті людьми 

і обумовлені культурою форми позитивного 
ставлення до правової системи суспільства, 
які обумовлюють вибір поведінки відповід-
ний цій системі, виступають найважливішим 
елементом юридичного впливу, здійснюють 
юридичну оцінку подій і роблять серйозний 
вплив на механізм правового регулювання. 
[5, с. 48-49]
Отже, правові цінності – це цінності са-

мого права, що забезпечують його значи-
мість, є мірилом оцінки правової реальності 
та виконують функцію мотиву правової по-
ведінки людини.  
До правових цінностей, що можуть бути 

закріплені у правовому ідеалі, слід віднести: 
справедливість, рівність, свободу.

3) мета права. Правовий ідеал та мета 
у праві є взаємообумовленими категорія-
ми, тому правовий ідеал сдід розглядати як 
фактор, що визначає мету права. Мета пра-
ва – це відбитий у правовій свідомості образ 
бажаного правопорядку, реалізований за 
допомогою нормативно-правового встанов-
лення міри свободи і відповідальності осо-
бистості як суб’єкта права. При цьому мета 
права і правовий ідеал є компонентами рів-
ня правової ідеології, визначаючи не тільки 
конструювання нормативно-правових актів, 
а й їх реалізацію в контексті правозастосов-
чої практики. [1, с. 57]
Висловлюються міркування, що мета 

в праві – ідеальна реалізація об’єктивної 
можливості належної поведінки членів сус-

пільств. Мету у праві слід розглядати як 
своєрідну програму, яка за своєю природою 
суб’єктивна, тому що є продуктом свідо-
мої творчості людини. В процесі реалізації 
мети суб’єктивний характер перетворюєть-
ся на об’єктивний, саме тому, мета в праві, 
подібно самому праву, може розглядатися 
і як об’єктивна, і як суб’єктивна категорія. 
Об’єктивне джерело виникнення мети в 
праві і суб’єктивна її природа – дві органіч-
но пов’язані між собою сторони одного і того 
ж явища. Будь-яка людська дія, будь-який 
вольовий акт має мету та спрямований на її 
досягнення. В цьому полягає суб’єктивність 
мети, що визначається об’єктивною дійсніс-
тю. Отже, мета є вихідним пунктом і ру-
шійною силою вольової діяльності людини 
і одночасно направляючим чинником у цій 
діяльності. Очевидно, що мета у праві вини-
кає раніше, ніж її реальне втілення в життя. 
Можна виділити декілька цілей права  як 
ось: найближчі (будучи закріплена у від-
повідних правилах поведінки, висловлює 
завдання правового регулювання в даний 
період історичного розвитку суспільства), 
перспективні (об’єктивно існуючі можли-
вості, що зароджуються та виникають як 
цілі невідкладного перетворення) і кінцеві. 
При закріпленні і формулюванні загальних 
цілей, законодавець конкретизує їх у спе-
цифічні, причому ця конкретизація пови-
нна бути доведена до такого рівня, щоб ця 
специфічна мета могла виступати в якості 
безпосередньої мети діяльності, і яка дося-
гається за допомогою потенційних можли-
востей, закладених у самому праві. [7]
Мета в праві, обумовлюється правовим 

ідеалом, лежить поза самим правом, у сфе-
рі реалізації тієї чи іншої правової ідології і 
полягає не в будівництві держави, правди, 
земного раю, а в «людській дії і моральній 
повинності». Класична правова думка роз-
глядає мету права в контексті реалізації в 
ньому соціальнозначущих цінностей, ідей 
і в цілому змісту правового ідеалу. Така 
мета  розглядається в більшості випадків в 
якості формованого відповідним історич-
ним соціокультурним контекстом способу 
правової дійсності, яка характеризується 
або досконалістю (ідеальністю) правопоряд-
ку, або втіленням реально функціонуючих 
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в суспільстві правових цінностей. Так чи 
інакше, мета розглядається як компонент 
права, зміст якого визначається не тільки 
необхідністю техніко-юридичного вдоско-
налення права, його систематизації, усунен-
ня прогалин і юридичної колізії та ін., але 
також змістом правової ідеології. Що ж сто-
сується права, то і в праві мета являє собою 
ідеальний образ бажаного правового ста-
ну, явища, сукупності явищ та ін. На думку 
У.Ш. Таймасханова, мета у праві може бути 
класифікована за значенням на загальну 
(свобода, справедливість, рівність, гуманізм 
та ін.) і приватну (формування відповідних 
норм, інститутів, режимів та ін.), за змістом 
(на формування відповідних норм, прав та 
обов’язків суб’єктів, вдосконалення юри-
дичної діяльності та ін.) і сферою регулю-
вання (кримінально-правові, цивільно-пра-
вові, адміністративно-правові та ін). [1, с. 47, 
55, 56]
Мета права – це мирне співжиття людей, 

яке повинне досягатися тим, що норми пра-
ва вказують людям обов’язкові для них межі 
в їх зовнішній діяльності. У справі прибор-
кання людських пристрастей і обмеження 
непомірних претензій право повинне вста-
новлювати порядок у зовнішніх вчинках, 
надаючи кожному дізнатися, за допомогою 
ознайомлення з правовими нормами, сут-
ність і риси цього обов’язкового порядку. 
Здійснювати ті вчинки, які правом запропо-
новані, і не робити тих вчинків, які правом 
заборонені, людей спонукає: по-перше, про-
сте усвідомлення значення правової норми, 
по-друге –  свідомість того, що ухилення від 
цього порядку повинне спричинити за со-
бою неприємні примусові наслідки. [8, с. 81]
Мета права полягає в тому, щоб жодна 

людина не панувала довільно над іншою. 
Право повинне забезпечити взаємозумов-
леність нормативної і атрибутивної сфери 
– співвідношення прав і обов’язків особис-
тості. Право, як взаємодія вільних і рівно-
правних осіб, являє в своєму ідеальному 
змісті заперечення всякого владарювання, 
яке є елементом недосконалості, що пови-
нно бути подолано. [9, с. 65]
Отже, мета в праві – це така програма 

втілення обазу права, що покликана бути 
рушійною силою вольової діяльності люди-

ни задля максимального забезпечення пра-
вопорядку у суспільстві.

4) образ права. Згідно з досліджень О.Г. 
Белобородова, образ права є цілісною, стій-
кою системою смислових утворень індивіду-
альної або суспільної правосвідомості, крізь 
призму яких відбуваються відображення і 
оцінка об’єктів, явищ і процесів правової ре-
альності, формування на цій основі відповід-
них правових або протиправних смислових 
установок, які опосередковують взаємодію з 
ними, прогнозування майбутньої поведінки 
в юридично значимих ситуаціях. [10, с. 9]
На думку, Н. Г. Швидака, образ права є 

результатом психологічного впливу права 
на свідомість індивіда, в наслідок якого від-
бувається формування узагальненої емоцій-
но забарвленої форми відображення право-
вої дійсності у вигляді комплексу уявлень 
про закони, методи їх введення в життя. [11, 
с. 5]
Значення образу права проявляється у 

наступному:
• формування цілей, намірів в при-

йнятті рішень при здійснення діяльності;
• надання діяльності визначеності і 

спрямованості, вихід діяльності за межі на-
явної ситуації, контроль за мотивами, які 
прагнуть до безпосередньої реалізації;

• загальна регуляція процесу проті-
кання діяльності;

• створення «початкового плану, ескі-
зу майбутнього, який повинен передувати 
його реальному втіленню»;

• визначення не тільки образу акту-
альної ситуації, але і прогнозування, оцін-
ку найближчого і подальшого майбутнього. 
[10, с. 49-50]
Образ права є елементом більш широ-

ких смислових утворень свідомості, що та-
кож можуть відображати правову сферу, як 
ось «образ світу», «картина світу», «модель 
світу», «соціальні уявлення». Всі ці понятя 
є засобом сприйняття, мислення, регуля-
ції соціальної поведінки, що відображають, 
в першу чергу, особистісні та соціальні ха-
рактеристики дійсності. В таких категоріях 
найбільш виражена політична, екологічна, 
культурна, мікро і макросоціальних і інші 
складові, які стосуються відображення сфе-
ри суспільних відносин. [12, с. 34]
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Образ або картина світу являє собою 
систему взаємопов’язаних образів-уявлень 
про світ, інших людей, про себе і свою діяль-
ність, що утворюють життєві позиції людей, 
їх принципи, інтереси, поведінку та ціннос-
ті. Образ світу як багаторівнева система уяв-
лень характеризується цілісністю і динаміч-
ністю, оскільки виникає завдяки безперерв-
ним процесам пізнання, що створюють нові 
образи на основі старих. [13]
Образ світу має прогностичну спрямова-

ність, тобто є відображенням у свідомості не 
стільки минулого й сучасного, скільки відо-
браженням майбутнього, тобто представляє 
собою систему очікувань, прогнозів про те, 
що відбудеться в найближчому або у відда-
леному майбутньому в умовах бездіяльнос-
ті або при здісненні певних дій та вчинків. 
Практичне значення образу світу для лю-
дини та суспільства полягає у його випе-
реджальному характері, що здійснюється у 
орієнтовній та управлінській організаційній 
функціях. [14]
Образ складається у свідомості людини 

як результат відображення світу, який крім 
об’єктивних характеристик здатний вклю-
чати в себе такий суб’єктивний елемент як: 
емоційне ставлення до відображуваного, 
засноване на минулому досвіді взаємодії з 
ним, що виражається в «смисловому полі» 
образу світу. Смислове поле – це складна, 
ієрархізована система емоціонально-смис-
лових утворень, які актуалізуються під 
впливом стимулу і передують кожному акту 
сприйняття тих об’єктів, щодо яких вони 
сформувалися. Функціонування смисло-
вого шару свідомості, його категоріальної 
структури дає відносну стійкість образу сві-
ту, його інваріантність, що дозволяє стабі-
лізувати процес протікання діяльності. [10, 
с. 59-60]
Отже, образ права:
1) здійснює функцію відображення та 

оцінки об’єктів, явищ і процесів правової 
реальності;

2) формує відповідну установку (правову 
або протиправну);

3) завдяки йому можна спрогнозувати 
майбутню поведінку людини.
На нашу думку, образ права – це систе-

ма смислових утворень правосвідомості, які 

є результатом емоційного раціонального 
відображення правової реальності. Образ 
права може мати як негативне, так і по-
зитивне забарвлення, натомість правовий 
ідеал є завжди лише позитивним правовим 
явищем.

Висновок
Таким чином, формування правово-

го ідеалу є процесом глибокого наукового 
аналізу та обґрунтованої оцінки існуючої 
правової дійсності, вивчення корінних ін-
тересів суб’єкта і виявлення об’єктивних 
тенденцій суспільного розвитку і реальних 
засобів досягнення цілей. Правовий ідеал 
– це семантичне втілення правових ідей 
та цінностей, образу права та мети права у 
правосвідомості.
Правовому ідеалу притаманні такі скла-

дові:
1) правові ідеї – правове формування у 

свідомості людини (суспільства), що утвори-
лося під впливом інтересів людини (людей) 
та складається з ставлення людей до існую-
чих норм і уявлень про бажані правові нор-
ми;

2) правові цінності, що забезпечують 
значимість права, є мірилом оцінки право-
вої реальності та виконують функцію мотиву 
правової поведінки людини. До правових 
цінностей, що можуть бути закріплені у пра-
вовому ідеалі, слід віднести: справедливість, 
рівність, свободу.

3) мета права – це така програма втілен-
ня обазу права, що покликана бути рушій-
ною силою вольової діяльності людини за-
для максимального забезпечення правопо-
рядку у суспільстві;

4) образ права – це система смислових 
утворень правосвідомості, які є результатом 
емоційного раціонального відображення 
правової реальності. 
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SUMMARY 
The article examines the components of the 

legal ideal. It was established that the formation 
of the legal ideal is the process of deep scientifi c 
analysis and reasonable assessment of the existing 
legal reality, researching of the fundamental 
interests of the subject and the identifi cation of 
objective tendencies of social development and the 
real means to achieve goals. Autor think, that legal 
ideal is semantic implementation of legal ideas and 
values, image of law and objective of law in legal 
consciousness. 

АНОТАЦІЯ 
В статті досліджуються складові право-

вого ідеалу. Запропоновані поняття право-
вої ідеї, правових цінностей, образу права та 
мети права. Встановлено, що правовий ідеал 
- це семантичне втілення правових ідей та 
цінностей, образу права та мети права у пра-
восвідомості.
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Визначені та охарактеризовані форми 
впливу релігійних норм на правотворчість: 
просторова, опосередкована, безпосередня, ви-
борча і смислова. Досліджені теоретичні ас-
пекти релігійних норм як соціально-правових 
чинників суспільства.

Ключові слова: релігійні норми, правотвор-
чість, правотвірний чинник.
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Правова свідомість – явище своєрідне, 
оскільки формується у процесі історично-
го становлення певного соціуму, нації, на-
родності, формування та розвиток мораль-
но-етичних норм та орієнтирів суспільного 
розвитку. Вона є визначальною в контексті 
створення системи суспільних регуляторів, 
однак при цьому сама по собі формується 
під впливом системи різних за своєю при-
родою соціальних норм.
Загалом проблему взаємодії християн-

ських та правових норм доцільно розгля-
дати у двох аспектах, а саме – християнську 
норму як структурний елемент правової 
системи в матеріальному і формальному зна-
ченні. Тобто християнські норми, з одного 
боку, виступають чинниками, що визнача-
ють зміст права, правової системи, а з іншо-
го є формою зовнішнього вираження пра-
вил поведінки. Водночас правові і христи-
янські норми потрібно розглядати не тільки 
як різновид соціальних норм, а й як осно-
вний елемент правової системи (як зміст 
нормативних aктів). Християнські норми 
безпосередньо впливають на формування 

традиційної й релігійної національних пра-
вових систем. Вони постають як вияв релі-
гійної традиції в межах правової системи. У 
свою чергу, вплив християнських норм на 
позитивне право, а заразом і на правову сис-
тему держави, може відбуватися двома шля-
хами – прямим та непрямим. Прямий вплив 
полягає в тому, що поруч із позитивними 
поглядами і догмами (доктринами) створю-
ється ідеологічна основа сучасної правової 
системи країни, релігійно-етичний фунда-
мент правотворчості, а в окремих випадках 
– правозастосовної і правоохоронної діяль-
ності державних органів. Непрямий вплив 
– це вплив підсистеми релігійного права 
на позитивне право з уваги на існування 
та функціонування християнських норм. 
Християнські норми і релігійна правосві-
домість формуються в об’єктивних умовах і 
взаємодіють. Означені норми впливають на 
правосвідомість, формують уявлення членів 
суспільства про їхні права й обов’язки, про 
належний правопорядок, і навпаки, право-
свідомість впливає на релігійні норми, ви-
значає практику їх застосування в інтересах 
вірян, релігійних громад щодо реалізації 
останніми своїх релігійних інтересів, зумов-
люючи характер правореалізації, нормот-
ворчої діяльності, механізм правового регу-
лювання[1].
Задля всебічної загальнотеоретичної 

характеристики предмета дослідження ви-
окремлено та проаналізовано систему релі-
гійних норм у правовій системі, яка має дво-
єдину природу: з одного боку, християнські 
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норми вирізняються своїми індивідуальни-
ми особливостями, а з іншого – ці особливос-
ті набувають специфічних ознак у результаті 
впливу на них усіх елементів правової систе-
ми та системи загалом. Особливості релігій-
них норм, а також специфіка їхнього впливу 
визнаються чинниками виникнення і роз-
витку правової системи, що пояснюють та 
розкривають природу власне самої правової 
системи. Релігійні християнські норми, що 
виражені в нормативно-правових приписах 
та опосередковані релігійними джерелами 
права, є для правової системи її системо-
творчим елементом, її стрижнем.
Саме тому В.І. Міма вважає за доцільне 

не обмежуватись позитивним, формально-
догматичним, методом дослідження права, 
а розглянути його як культурний феномен 
у тісному взаємозв’язку з релігійними нор-
мами. Завдяки взаємовпливу релігійних та 
правових норм у правотворчому процесі 
право перетворюється на універсальне і не-
обхідне явище світової культури, яке є умо-
вою гармонійного розвитку правової систе-
ми на основі універсальних духовних цін-
ностей людства із урахуванням національ-
ної специфіки, але на основі незаперечного 
визнання цінностей свободи і демократії [2]. 
Релігійні норми як соціально-правотвор-

чі чинники впливають на формування права 
у просторовій (територіальна та соціальна), 
опосередкованій, безпосередній, вибірко-
вій та смисловій формах. Вплив релігійних 
норм на правотворчий процес набуває осо-
бливого значення в умовах глобалізації, 
коли внаслідок активної конвергенції різ-
них правових систем, культур і традицій по-
стає об’єктивна потреба у створенні загаль-
ної аксіологічно-культурологічної та право-
вої основи для взаємодії різних держав, сус-
пільств, колективів, спільнот тощо. Завдяки 
цьому право може більш цілісно впливати 
на суспільну свідомість і на суспільство, шля-
хом максимально-оптимального обґрунто-
ваного поєднання та узгодження змісту пра-
вових та релігійних норм, на основі всебіч-
ного науково-теоретичного обґрунтування і 
доведення[2].
А.Б. Венгерок зазначає, що діапазон під-

ходів до проблеми соціального регулюван-
ня досить широкий: від релігійних до класо-

вих, від біхевіористських до кібернетичних. 
Це зрозуміло – людство завжди прагнуло 
осмислити не тільки свої організаційні фор-
ми існування (їх корисність, перспективи), 
але і способи, що забезпечують, що визна-
чають це існування, передусім взаємодія 
членів суспільства, їх сімейних, колектив-
них утворень. У свою чергу, кожен з цих 
підходів є також досить структурованим, 
різноманітним. Так, релігійні уявлення 
про соціальне регулювання варіюються від 
тверджень, що все в поведінці людини зу-
мовлено Божою волею (роком, фатумом, до-
лею), пізнання цієї зовнішньої зумовленості, 
проходження її – і є метою, сенсом людсько-
го існування, до визнання, що людина, хоча 
і створена божественним початком, наділе-
на свободою волі й саме вибирає свої дороги 
(дії, вчинки), несе за них відповідальність. 
Але у всіх релігійних системах, які розгля-
далися як основа соціального регулювання, 
головним завжди визнавалося слідування 
кільком найважливішим релігійним прави-
лам (заповідей, законів, канонами, поучен-
ням). Ці правила дійсно складали ядро всіх 
релігійних систем, були однозначні, пред-
ставляли своєрідне закріплення корисного 
соціального досвіду людства, процесів со-
ціалізації. Часом релігійні правила були не 
тільки регуляторами релігійного, церковно-
го життя, але в житті світському, побутовому 
(шлюбно-сімейних відносинах, спадкуван-
ня), часом виникали розриви і навіть кон-
флікти між релігійними і світськими регуля-
торами, а часом світський початок (держава) 
брав під своє крило релігійні правила і всі-
єю міццю державного примусу забезпечував 
у необхідних випадках дієвість релігійних 
норм[3].
Доповнюючи дану тезу, слід зауважи-

ти, що регулятивний вплив релігії ніколи 
не обмежувався лише сферою сакрального. 
Релігія завжди претендувала на панівне ста-
новище серед усіх інших нормативних сис-
тем, на підкорення релігійним ціннісним 
установкам усіх інших видів нормативної 
людської діяльності. Тим самим релігія стає 
одним із найважливіших соціальних регу-
ляторів, який “упорядковує думки, наміри 
і дії людей”. Релігійна нормативність про-
являється у тому, що ідеї та уявлення про 
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надприродне, “божу волю” і владу, що ви-
ражені в священних книгах (Біблії, Корані), 
реалізуються віруючими в якості боже-
ственних настанов, заповідей. У релігійних 
нормах сформульовані правила поведінки 
людей, передбачена певна відповідальність 
за їх порушення, вони мають обов’язковий 
імперативний характер. Оцінюючи мораль-
ний потенціал біблейських заповітів, мож-
на говорити про те, що християнство дало 
людству заповіді неперехідного значення, і 
у цьому відношенні воно виступає як визна-
чена система ціннісної орієнтації і устано-
вок, що відіграють роль суспільного ідеалу. 
Тому релігійні цінності – це і ідеал, і символ, 
і зразок, і регулятивні ідеї, що спричиняють 
величезний вплив на людину і суспільство в 
усіх сферах її життєдіяльності. Як і будь-яка 
відносно самостійна система соціальної ре-
гуляції, релігія включає в себе нормативний 
і ненормативний аспекти, вона регулює ді-
яльність і поведінку через норми, традиції, 
мотиви, цілі і т.д. Але саме нормативна сис-
тема релігії наділена найбільш регулятив-
ним потенціалом. Релігійні норми – система 
вимог і правил, направлених на реалізацію 
релігійних цінностей. У розвинутих релігі-
ях релігійна регуляція здійснюється, перш 
за все, в інституційних формах. Релігійні 
інститути розробляють системи норм (шарі-
ат, церковне право, церковні статути тощо), 
які чітко оформлюються і регламентуються. 
Релігійне управління поведінкою людини і 
контроль здійснюється, як правило, через 
релігійний інститут церкви, яка разом з тим 
регулює і цивільну поведінку. З цією метою 
використовуються такі специфічні церковні 
форми контролю для поведінки, як покаян-
ня та сповідь. Таким чином, релігійні від-
носини мають нормативну основу. А необ-
хідним і самостійним структурним елемен-
том релігійної системи є релігійні норми[4].
Релігійні норми, як і правові, звичай, 

можуть створюватися безпосередньо в про-
цесі суспільної практики й існувати у вигля-
ді соціальних норм, які не мають юридич-
ного значення (тобто є своєрідною формою 
регулювання поведінки людей у суспіль-
стві). Однак, у результаті багаторазового 
повторення в часі і просторі вони набува-
ють певну стійкість, закріплюються в до-

свіді соціальної групи і перетворюються в 
загальнообов’язкові і загальновизнані пра-
вила поведінки. Релігійні норми (як і право-
вий звичай) можуть бути санкціоновані дер-
жавою шляхом офіційного закріплення їх у 
нормативних актах і з метою використання 
для врегулювання певних суспільних відно-
син. Тому позиція полягає в тому, що релігія 
відіграє істотну роль у житті і збалансовано-
му існуванні суспільства і, нарешті, що на-
явна соціально-релігійна система може від-
чутно впливати на формування і функціону-
вання правової системи. Адже суспільні від-
носини впорядковуються на основі єдиного 
ціннісно-світоглядного фундаменту і твер-
дження конкретних стандартів взаємного 
сприйняття людьми один одного, їх вза-
ємної людяності (релігія є фактором, який 
визначає людські думки, почуття, поведінку 
через обов’язкові правила і стандарти і від-
повідно впорядковує конкретне соціальне 
середовище в цілому). Взаємодія правових 
і релігійних норм у процесі правотворення 
відображає взаємодію складових частин цін-
нісної культури держави, об’єднаних при-
чинно-функціональними і логічно-смисло-
вими зв’язками. Переважною і стійкою фор-
мою взаємодії правових і релігійних норм 
у правотворчості є опосередкована форма 
впливу на підставі загальних факторів (ві-
росповідні політики держави, національних 
ідей, традицій).
Правові та релігійні норми у проце-

сі правотворчості співвідносяться між со-
бою як «норма» (є результатом свідомого 
сприйняття змісту релігійно-нормативного 
припису суб’єктами суспільних відносин 
і є загальнообов’язкової до дотримання) і 
«зразок» (модель бажаної поведінки суб’єкта 
суспільних відносин). Взаємодія правових і 
релігійних норм у процесі правотворення 
визначається відповідним типом соціальних 
відносин, які склалися в суспільстві на пев-
ному етапі його розвитку і характеризується 
місцем і формою взаємодії релігії і церкви з 
державою.
Правотворчість є закономірним проце-

сом, що обумовлена суб’єктивними (усвідом-
лена мотиваційна потреба суб’єктів суспіль-
них відносин у врегулюванні та погоджен-
ні їх інтересів) і об’єктивними (установка, 
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врегулювання, упорядкування суспільних 
відносин, з метою усунення конфлікту ін-
тересів їх суб’єктів) чинниками. Релігійні 
норми впливають на формування і розвиток 
свідомості суб’єктів суспільних відносин; 
дозволяють ефективно контролювати та 
організовувати суспільні відносини; є засо-
бом стримування неправомірного викорис-
тання владних повноважень; спонукають до 
правомірної поведінки суб’єктів суспільних 
відносин. Крім того, реалізація права і ре-
гулювання суспільних відносин базуються 
не тільки на формально-догматичних при-
писах правових норм, а й на морально-релі-
гійному ґрунті.
Релігійна інтерпретація права, як уже 

зазначалось раніше, знаходить свій вираз 
також при розгляді філософського типу пра-
ворозуміння, що будується на основі розріз-
нення сутності права (тобто конструюючої 
ознаки права, що виражає його специфіку) 
та явища (зовнішнього прояву даної сутнос-
ті у соціальній реальності), і який орієнтова-
ний на пізнання сутності права як особливо-
го соціального явища та оцінку позитивного 
права з точки зору його ідеально сутнісно-
го критерію, визначаючи сутність права як 
критерій оцінки і правової якості закону, 
правової природи природних прав, бо за-
кон, який не відповідає правовій сутності, 
носить не правовий, довільний характер. 
Право, за даним типом, визнається як сукуп-
ність вищих, постійно діючих, незалежних 
від держави норм і принципів, умов, які вті-
люють право, справедливість, об’єктивний 
порядок цінностей, мудрість Бога, що є ди-
рективами для законодавця. У результаті 
такого узагальнення в інтерпретації права 
філософський тип отримав два напрямки: 
ідеалістичний і матеріалістичний підходи. 
Ідеалістичному характерне теологічне (взя-
ті за основу погляди Ф.Аквінського) вчен-
ня про право, яке і складає релігійне пра-
ворозуміння. У матеріалістичному підході 
розроблюється марксистська теорія права, 
основними положеннями якої виступають: 
обумовленість права економічним базисом 
суспільства, класовий характер права, жор-
стка залежність права від держави, забез-
печеність його примусовою силою держави. 
Філософський тип праворозуміння визначає 

певне ідеальне правове начало (яке може 
розглядатися у волі Бога), що виступає як 
сукупність природних прав людини, поча-
ток, який покликаний визначити наперед, 
яким повинне бути право, яке виражене 
в нормативних актах, основною вимогою 
яких виступає відображення ідей справед-
ливості, прав людини та інших соціальних 
цінностей[6].
Теологічний (богословський), втім як і 

атеїстичний, погляд на розглянуті явища не-
одмінно змінив би хід дослідження, спряму-
вавши його в апологетичні русло. Перевага 
порівняльно-првовому підходу до розумін-
ня релігії, релігійних явищ і правосвідомос-
ті, з точки зору релігійного фактору, віддано 
у зв’язку з необхідністю розгляду релігії не в 
«чистому вигляді», але у взаємодії з іншими 
соціальними явищами, зокрема з потребою 
в суспільному регулюванні, яке досягається 
засобами права. Розглядаючи тріумвірат сус-
пільство, держава і право з точки зору юри-
спруденції, ми отримуємо хибне уявлення 
про розуміння державно-правових явищ – 
суто позитивістське. По-перше, позитивіст-
ська концепція праворозуміння обґрунтова-
но займає провідні позиції в сучасній вітчиз-
няній юриспруденції.  Існує всезростаюча-
популярність природно-правового погляду 
на державу і право. Однак, представники так 
званого, широкого погляду на право будуть 
мати матеріал для аналізу до тих пір, поки 
існує правотворчість і правозастосування, 
ефективність яких у романо-германській 
правовій сім’ї визначається точним дотри-
манням букви закону. Останнє неможливе 
поза позитивістським поглядом на право 
та правову свідомість. По-друге, провести 
логічно і юридично неупереджене, система-
тизоване вивчення явища право розуміння 
можливо лише в певному напрямку. Щоб 
уникнути хибності при прийнятті суджень 
як істин, будь-яке дослідження має бути 
підпорядковане загальновідомим правилам. 
Тільки в цьому випадку з’являється можли-
вість наблизитися до істини. Отже,  вивчати 
юридичний аспект праворозуміння необ-
хідно, спочатку керуючись принципом «де 
lege lata». Лише у зв’язку зі знанням чинних 
законодавчих положень вбачається можли-
вим міркувати про інші аспекти розуміння 
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права або його проявів. У зазначеному кон-
тексті доцільно зауважити на детерміновану 
послідовність: догма права – теорія права 
– філософія права. Безсумнівно, розглядати 
окремі філософські аспекти праворозуміння 
можливо, лише перебуваючи на міцному 
фундаменті догми права. Побудова ж тако-
го фундаменту можлива виключно на основі 
позитивістського право розуміння [7].
Релігійне праворозуміння набуло розви-

тку у рамках релігійно-правової характерис-
тики типізації. Вона набуває специфічності 
змісту і розглядається в межах кожної релі-
гії окремо, у поєднанні з правовими сім’ями 
та державно-правовими явищами. У цьому 
випадку утворюється надбудова, що має ви-
гляд структуралізованої класифікації, що 
поділяється на класи, типи та підвиди. У 
результаті розгляду трьох найбільших за 
кількістю послідовників релігій утворюєть-
ся наступна типізація: широкий та вузький 
клас. Широкий, у свою чергу, набуває роз-
галуження у вигляді релігійної інтерпре-
тації права як релігійно-правової сім’ї або 
системи чи конгломерату правових систем. 
Вузький клас отримав напрямки у п’яти 
типах, які в свою чергу поділяються за під-
видами: зв’язку та взаємодії права та релігії 
(джерела сучасного права, божественне по-
ходження або трактування права, підтипи 
релігійних законів); позитивістсько-норма-
тивістський (розуміння релігійного права як 
позитивного права, як сукупність релігійно-
нормативних приписів або норм, як регуля-
тор або частковий регулятор суспільних від-
носин), співвідношення інтерпретації тра-
диційного і сучасного права, спеціальний (у 
залежності від поділу релігії за релігійними 
течіями), у призмі соціуму (у розрізі общи-
ни (общинне право) та суб’єкта (суб’єктивне 
право)). Враховуючи дану типізацію, релі-
гійне праворозуміння ісламських, христи-
янських та індуських країн, у свою чергу, 
породжує певні особливості, які і відтво-
рюються на вказаній класифікації, вносячи 
в неї корективи. Наприклад, християнське 
релігійне праворозуміння вміщує в свою ін-
терпретацію троїчність категорій природне, 
божественне і світське, породжуючи окре-
мий підхід до типізації праворозуміння та 
розглядаючи вищевказану класифікацію у 

призмі понять церковне і канонічне право. 
Поняття «релігійне праворозуміння» висту-
пає як узагальнююче поняття існуючих у 
світі релігій та релігійних течій, які й обу-
мовлюють його поділ за підвидами або кла-
сами (наприклад, християнське праворозу-
міння, яке можна поділити на католицьке та 
протистанське тощо)[6].
Сприйняття правовою доктриною релі-

гійних, духовно-моральних начал може зна-
чно поліпшити якість правового регулюван-
ня. Формування доктрини можливе і бажане, 
у тому числі з урахуванням основних релі-
гійних заповідей, що містяться у священних 
писаннях світових релігій. Виходячи з фак-
ту існування Бога і реальності Його законів, 
доктрина може включати щось спільне, що 
є у всіх основних релігіях. Іншими словами, 
мова йде про дух релігії, принципові запові-
ді, закладені в релігійних джерелах «право-
вих» принципах, як-то справедливість, рів-
ність перед Богом і відповідальність перед 
Ним, необхідність любові та милосердя до 
ближнього, бажаність вибачення і здатність 
йти назустріч у спірних питаннях майново-
го характеру, заохочувальне ставлення до 
благодійної, іншої безкорисливої діяльності 
і т. д.[8].
Багато дослідників зауважує на аксіо-

логічному підході при аналізі впливу релі-
гії на процеси правотворчості, формуванні 
системи норм і цінностей суспільства. Саме 
тут простежується зв’язок релігії, правової 
культури і моральності членів суспільства, 
без чого правова культура неможлива. Одна 
з причин низької правової культури сучас-
ного суспільства – низький рівень моральної 
культури. Основи моральності і пріоритети 
духовних цінностей закладені у світогляд і 
правосвідомість сучасного суспільства бага-
то в чому саме завдяки релігії.
Отже, аксіологічний вимір аналізу про-

цесу формування релігійних норм спричи-
нили необхідність в узагальненні релігій-
них точок зору на право, що і знайшло свій 
вираз у сучасних типах тлумачення права і 
праворозуміння. У порівнянні з іншими ти-
пами релігійне право розуміння увібрало в 
себе ряд специфічних рис, які і слугували 
своєрідною характеристикою відмежуван-
ня його від всіх інших видів інтерпретації 
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SUMMARY 
The article describes the cultural phenomenon 

in close relationship with religious norms. The law 
becomes universal and necessary phenomenon of 
world culture which is a condition of harmonious 
development of the legal system based on universal 
spiritual values of mankind due to interference of 
religious and legal norms in lawmaking process. 
The infl uence of religious norms on the creative 
process is particularly important in the context of 
globalization, as a result of an active convergence 
of different legal systems, cultures and traditions 
there is an objective need for a common cultural 
and legal basis for the interaction of different 
countries, societies, groups, communities etc.

права. Перша риса становить синтезоване з 
релігійних положень тлумачення права: по-
ходження права від Бога, про створюваність 
права для регулювання поведінки людей, 
що надається людині через посередника або 
пророка, виокремлення природного права, 
що має божественне походження і сутність, 
та позитивного як засобу здійснення цілей, 
призначених Богом для людини.  Згідно  
з першою рисою релігійне праворозуміння 
приблизно має такий вигляд: сукупність на-
станов, що передається через пророка або 
посередника, що мають божественне похо-
дження, та сепарацію серед створеного бо-
жественно та божественно сутнісного при-
родного права, і позитивного права, набули 
форми призначеного Богом цільового засо-
бу, та створені для регулювання поведінки 
людей. Друга – поділ суб’єктів на категорії: 
віруючих та їх підвиди в залежності від на-
лежності до тої чи іншої релігії, невіруючих, 
атеїстів тощо. Третя риса характеризується 
нечіткою визначеністю у сучасній юридич-
ній науці як окремого типу праворозуміння, 
віднесення його до філософського або при-
родно-правого типу та інші [6].
Таким чином, ми цілком обґрунтовано 

можемо стверджувати, що сучасний вимір 
розуміння місця релігії у процесі правотвор-
чості та вплив, зокрема християнства на 
формування права ЄС, уособлюється через 
морально-етичну та ціннісну складові релі-
гійного вчення. Регулятори суспільних від-
носин, що закладалися в релігійних догмах, 
були прийнятними для більшості соціуму, 
відтак і їх уніфікація та перетворення в по-
дальшому на загальні регулятори не викли-
кає здивування. Увагу на собі навпаки ак-
центує той факт, що християнство, залиша-
ючись консервативним вченням по-перше, 
змогло інтерпретувати релігійні догми в та-
кий спосіб, щоб вони відповідали сучасним 
викликам цивілізаційного розвитку, а по-
друге, знайшло можливість детермінувати 
релігійні норми в орієнтири міжконфесій-
ного об’єднання. 
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ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÐÅÄÌÅÒÀ ÊÐÀÄ²ÆÊÈ Â 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÀÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті встановлено, що крадіжка, як 
один із видів злочинних посягань у межах сус-
пільних відносин у сфері власності, має низку 
ознак, серед яких: прихований характер злочи-
ну – майно злочинцем вилучається таємно, 
без застосування насильства; наявність за-
конодавчо закріпленого права потерпілого на 
майно – перебування майна у власності/закон-
ному володінні потерпілого; факт протиправ-
ності вилучення майна – відсутність у зло-
чинця права власності або законних підстав 
на вилучення майна; певна вартість – розмір 
шкоди, завданої внаслідок крадіжки (вартість 
вкраденої речі тощо) має відповідати розміру, 
достатньому для відмежування кримінально 
караної крадіжки від дрібної, яка є адміні-
стративним правопорушенням.

Ключові слова: крадіжка, сільська місцевість, 
склад злочину, об’єкт, предмет

 ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ Àíäð³é Àíäð³éîâè÷ - ôàõ³âåöü Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî 
³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 343.851 (477)

вчених-криміналістів, серед яких необхід-
но відмітити Д.С. Азарова, П. П. Андруш-
ка, М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, В. І. Бо-
рисова, Я. М. Брайніна, В. М. Вінокурова, 
В. К. Глістіна, В. М. Кудрявцева, В. В. Куз-
нецова, Б. С. Нікіфорова, М. І. Панова, 
Т. І. Присяжнюка, В. І. Сахарова, О. Є. Спі-
рідонову, І. А. Фаргієва, Є. А. Фролова.-
Однак, не дивлячись на те, що це далеко не 
вичерпний перелік прізвищ видатних уче-
них, окремі проблеми визначення предмета 
крадіжки залишились невирішеними. Вра-
ховуючи зазначене, пропонуємо розглянути 
останній більш детально. 
Предметом суспільних відносин, що ви-

ступає об’єктом злочину, справедливо нази-
вається все те, з приводу чого або у зв’язку 
із чим існують самі ці відносини. Причому, 
виникаючи між зазначеними сторонами, 
відносини можливі лише з приводу спіль-
ного, єдиного для них предмета, який, у 
свою чергу, взаємно визначає сторони, що 
співвідносяться. Звідси випливає висновок 
про те, що предметом відносин завжди є все 
те, що входить до кола людських потреб, а 
ця обставина саме і зумовлює виникнення й 
функціонування самих відносин. Тому пред-
метом суспільних відносин можуть бути на-
самперед різного роду фізичні тіла, речі 
(природні об’єкти, різні товари чи предме-
ти, що не мають ознак товару), а також сама 
людина [1, с.83].
Зазначене підтверджує й судова прак-

тика. Так, відповідно до вироку Примор-
ського районного суду м. Одеси від 24 груд-

Стабільно високий рівень майнової зло-
чинності, на нашу думку, може бути пояс-
нений низкою факторів: від невідповідності 
кримінально-правових заходів впливу ре-
аліям сьогодення – до латентності окремих 
злочинів та низького професійного рівня 
працівників Національної поліції України. 
Не можна також залишити без уваги док-
тринальні прогалини, серед яких недостат-
нє вивчення предмету крадіжки, що може 
призвести до кваліфікаційних помилок. На 
сьогоднішній день питанню встановлення 
сутності предмета злочину взагалі та крадіж-
ки зокрема присвячували свої праці багато 
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ня 2014 року по справі № 522/23349/14-к 
(провадження № 1 – кп/522/1137/14) особу 
було звинувачено за вчинення злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 262 та ч. 3 ст. 185 КК 
України за наступних обставин: 10.11.2014 
року, приблизно о 01:00 год. підсудний, із 
корисливих мотивів, з метою таємного ви-
крадення чужого майна, прибув до офісу 
консалтингового агентства «Лідер», розта-
шованого по вул. Ніжинська, 50 в м. Одесі. 
Далі, продовжуючи свої злочинні дії і реалі-
зуючи єдиний намір, направлений на таєм-
не викрадення чужого майна, шляхом по-
шкодження рухомої частини вікна, проник 
до приміщення вищевказаного офісу, де та-
ємно викрав майно, яке належить ПП «Кон-
салтингове агентство «Лідер», а саме: мо-
більний телефон з маркуванням «Nokia», без 
сім карти, вартістю 150 гривень; мобільний 
телефон «Nokia 105», вартістю 350 гривень; 
з сім. карткою «Київстар», яка вартості не 
представляє, без залишку грошових коштів 
на рахунку, чим спричинив ПП «Консал-
тингове агентство «Лідер» матеріальну шко-
ду у розмірі 500 грн. Продовжуючи пошук 
цінного майна, відкривши чергову шухляд-
ку п’ятого столу зліва першої офісної кімна-
ти з входу до приміщення офісу, побачив в 
ній один магазин від пістолета «Макаров» 
з вісьмома бойовими патронами до нього. 
Усвідомлюючи, що даний магазин з патро-
нами і боєприпасами, реалізуючи щойно ви-
никлий умисел направлений на викрадення 
боєприпасів, незаконно заволодів вказа-
ним магазином з патронами, власник якого 
невідомий [2].
В свою чергу М.Й. Коржанський ствер-

джує, що під предметом злочину мають на 
увазі конкретний матеріальний об’єкт, у 
якому виявляються певні прояви, власти-
вості суспільних відносин (об’єкта злочину), 
через фізичний або психічний вплив на який 
вчиняється соціально небезпечна шкода у 
сфері цих суспільних відносин [3, с. 106]. Ми 
погоджуємося зі вченим, оскільки абсолют-
но правильною є думка про те, що в пред-
меті проявляються певні властивості об’єкта 
злочину. Однак вважаємо за доцільне ак-
центувати увагу саме на матеріальній ознаці 
предмета злочину. Відтак, матеріалізм при-
таманний кримінальному праву, оскільки 

воно саме галуззю матеріального публічного 
права. Можна із упевненістю говорити про 
те, що всі суспільні відносини в межах кри-
мінального закону так чи інакше пов’язані 
із ціннісним виміром, а тому кримінальний-
закон покликаний унеможливити про-
типравний вплив на реальні відносини 
суб’єктами яких є людина та держава. При 
цьому Кримінальний кодекс має низку осо-
бливих засобів, які сприяють реалізації по-
кладеного на закон завдання. Предмет зло-
чину, як ми вже зазначали, входить в струк-
туру суспільних відносин, та є абсолютним, 
відчутним, «приземленим» елементом скла-
ду злочину, який характеризує спрямова-
ність злочинця.
Наразі існує велика кількість предметів, 

які мають шкідливі властивості, однак всі 
вони знаходяться під кримінально-право-
вою охороною. Прикладом можуть бути-
ст. 308 КК України, яка передбачає кри-
мінальну відповідальність за викрадення, 
привласнення, вимагання наркотичних за-
собів, психотропних речовин або їх аналогів 
чи заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем. 
Предметом зазначеного злочину є нарко-
тичні засоби, психотропні речовини та їх 
аналоги, які в окремих випадках та в певній 
кількості мають негативні та шкідливі влас-
тивості. Ще одним прикладом може бути 
злочин, передбачений ст. 327 КК України, 
який передбачає кримінальну відповідаль-
ність за заготівлю, перероблення або збут 
радіоактивно забруднених продуктів харчу-
вання та іншої продукції. При цьому пред-
метом злочину є продукція, яка радіоактив-
но забруднена та також має шкідливі влас-
тивості. Наркотичні засоби та радіоактивна 
продукція, не дивлячись ні на що, належать 
до предмета суспільних відносин та захища-
ються кримінальним законодавством. 
Для наочності наведемо приклад із су-

дової практики. Відтак, відповідно до ви-
року Народицького районного суду Жи-
томирської області від 09 жовтня 2012 по 
справі № 615/741/12 особу було звинуваче-
но у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 308 КК України за наступних обставин: 
підсудний, в порушення вимог ст.7 Закону 
України від 15.02.1995 року «Про обіг нар-
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котичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів і прекурсорів», згідно якої обіг 
наркотичних засобів заборонено, не маючи 
спеціального дозволу, незаконно, з метою 
викрадення наркотичних засобів без мети 
збуту, 22 червня 2012 року біля 20 години 
в с. Христинівка Народицького району Жи-
томирської області, зайшов на присадибну 
ділянку господарства та, скориставшись від-
сутністю сторонніх осіб, руками зірвав само-
сійні рослини маку і переніс їх в напівзруй-
нований будинок, тим самим викрав нарко-
тичний засіб і, усвідомлюючи, що рослини 
маку є наркотичним засобом, за допомогою 
металевих лез порізав коробочки та стебла 
маку й зібрав з них рідину на марлевий там-
пон. В судовому засіданні підсудний вину 
свою визнав повністю, щиро розкаявся та 
пояснив, що 22.06.2012 року біля 20 години 
в с.Христинівка Народицького району він 
зайшов на територію одного з домогоспо-
дарств, де ріс мак. Зірвавши декілька рос-
лин, він пішов до напівзруйнованого бу-
динку в цьому ж селі, де за допомогою ме-
талевого леза порізав рослини та зібрав на 
марлевий тампон рідину з них. Фактичні об-
ставини справи підсудним не оспорюються, 
він правильно розуміє їх зміст [2].
Таким чином, вивчення думок учених 

щодо загального поняття предмета злочи-
ну в кримінальному праві України дозволяє 
підсумувати, що предмет злочину харак-
теризується певними властивостями, в су-
купності вони складають систему ознак, що 
нами зведені у три групи: 1) фізичні ознаки, 
2) соціальні ознаки, 3) юридичні ознаки.-
1. Фізичні ознаки предмета злочину відо-
бражають його природні властивості. До 
них, зокрема, належать: матеріальність, 
кількість, якість, форма, стан, структура.-
2. Соціальні ознаки предмета злочину відо-
бражають його значення для людини, сус-
пільства, є результатом оцінювання такого 
предмета останніми. До соціальних ознак 
предмета злочину належать, зокрема, його: 
вартість, безпечність або небезпечність для 
людини, функціональне призначення (куль-
турне, історичне, економічне, політичне 
тощо), позитивне чи негативне значення 
для людини, приналежність окремій осо-
бі (в аспекті відповідної форми власності).-

3. Юридичні ознаки предмета злочину харак-
теризують його в кримінально-правовому 
аспекті. Це такі ознаки, як: 1) наявність зло-
чинного діяння, вчиненого з приводу відпо-
відних матеріальних цінностей та шляхом 
безпосереднього впливу на них (або без та-
кого впливу); 2) наявність мети впливу на 
бажаний для винуватого предмет; 3) форма 
законодавчого визначення (як саме – безпо-
середньо чи опосередковано предмет зло-
чину визначений у кримінально-правовій 
нормі); 4) факультативність (предмет не є 
обов’язковим для всіх складів злочинів) та-
5) «підпорядкованість» предмета об’єкту 
злочину [4, с. 110]. Таким чином, на нашу 
думку, предмет злочину в кримінальному 
праві України може бути визначений як 
речі матеріального світу, які мають значення 
під час кваліфікації та є частиною окремих 
суспільних відносин, на які здійснюється 
злочинний вплив. Отже, враховуючи вище-
наведені властивостей предмету злочинів, 
можна встановити, що предметом злочинів 
проти власності є безпосередньо право влас-
ності на майно. 
Цивільний кодекс України в ст. 190 ви-

значає майно як особливий об’єкт, яким 
вважаються окрема річ, сукупність речей, 
а також майнові права та обов’язки. При 
цьому в ст. 179 зазначено, що річчю є пред-
мет матеріального світу, щодо якого можуть 
виникати цивільні права та обов’язки [5]. 
Крадіжка отримала своє нормативне закрі-
плення в ст. 185 Розділу VI («Злочини проти 
власності») Кримінального кодексу України, 
отже таким чином законодавцем, за допо-
моги кримінально-правових засобів, було 
захищено положення, передбачене ст. 41 
Конституції України, де зазначено, що ніх-
то не може бути протиправно позбавлений 
права власності [6], а отже, останнє є непо-
рушним. Варто зазначити, що крадіжка, як 
один із видів злочинних посягань в межах 
суспільних відносин у сфері власності, має 
низку ознак, серед яких: 1. прихований ха-
рактер злочину – майно злочинцем вилуча-
ється таємно, без застосування насильства; 
2. наявність законодавчо закріпленого пра-
ва потерпілого на майно – перебування май-
на у власності/законному володінні потерпі-
лого; 3. факт протиправності вилучення майна 
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– відсутність у злочинця права власності 
або законних підстав на вилучення майна; 
4. певна вартість – розмір шкоди, завданої 
внаслідок крадіжки (вартість вкраденої речі 
тощо) має відповідати розміру, достатньому 
для відмежування кримінально караної кра-
діжки від дрібної, яка є адміністративним 
правопорушенням. Враховуючи зазначені 
ознаки, можна підсумувати, що крадіжка – 
це суспільно небезпечне діяння, суть якого 
полягає в умисному таємному протиправ-
ному позбавленні особи коштовних мате-
ріальних речей (майна), які знаходяться у 
її власності або законному володінні. При 
цьому особливу увагу треба звернути на той 
факт, злочинному посяганню може піддава-
тися лише рухоме майно. Останнє поясню-
ється тим, що крадіжка полягає у безпосе-
редньому вилученні і подальшій можливості 
розпоряджатися викраденим майном, що у 
випадку посягання на нерухоме майно не-
можливо, адже сам факт знаходження зло-
чинця, наприклад, у будинку (навіть якщо 
воно таємне) не надає йому можливості во-
лодіти, користуватися або розпоряджатися 
цим будинком. В такому випадку місце має 
скоріше або просто таємне проникнення, 
або захоплення того чи іншого нерухомого 
майна, що не може бути кваліфіковано як 
крадіжка. 
Під рухомим майном у кримінально-

правовій науці розуміють річ, яка за своєю 
природою є рухомою чи стала такою через 
злочинну діяльність. Стосовно нерухомих 
речей можна говорити скоріше про при-
дбані права на нерухому річ. Неправомірне 
придбання нерухомості можливе у резуль-
таті обернення чужого майна на користь 
винного або другої особи тільки шляхом 
«придбання» (тобто оформлення) права на 
нерухому річ [7, с.12]. 
Зазначене підтверджує й судова прак-

тика. Так, відповідно до вироку Барського 
районного суду Вінницької області від 09 
листопада 2006 року по справі № 1-231/06 
особу було звинувачено за вчинення злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 185 та ч. 2 ст. 304 
КК за наступних обставин: підсудний вночі 
з 12 на 13 квітня 2006 року в с. Мартинівка 
Барського району зайшов на подвір’я звід-
ки викрав деталі трактора ТЛЗТ-74, що на-

лежить потерпілому, а саме: гідроциліндр 
вартістю 150 грн., головку блока 200 грн., 
колінчатий вал 500 грн., маховик 80 грн., 
кожух маховика 120 грн., диск щеплення 40 
грн., причіпну планку 10 грн., корпус плу-
га 70 грн., каретку ходової частини 270 грн., 
направляюче колесо 20 грн., скоївши таким 
чином крадіжку майна на суму 1460 грн. Ви-
крадене підсудний склав на запряженого 
конем воза, якого позичив та вивіз за межі 
села, а згодом здав у пункт прийому мета-
лобрухту. На початку травня підсудний до-
стовірно знаючи, що дві особи є неповно-
літніми, запропонував їм вчинити злочин. 
Після чого, 5 травня 2006 року біля 1 год. 
підсудний разом з неповнолітніми за попе-
редньою змовою між собою в с. Мартинів-
ка Барського району зайшли на подвір’я 
звідки викрали деталі трактора ТЛЗТ-74, 
що належить потерпілому, а саме: дві карет-
ки ходової частини вартістю по 270 грн. за 
одну, на суму 540 грн., маховик вартістю-
80 грн., скоївши таким чином крадіжку май-
на на суму 620 грн. Викрадене мали намір 
здати у пункт прийому металобрухту, однак 
були затримані потерпілим [2].
Відповідно до іншого вироку – Галицько-

го районного суду м. Львова від 12.06.2012 
по справі № 1-179/11 особу було звинуваче-
но за вчинення злочинів, передбачених ч. 1, 
ч. 3 ст. 197-1 та ч. 3 ст. 358 КК України за на-
ступних обставин: підсудний у серпні 2007 
року, маючи умисел на самовільне зайняття 
земельної ділянки, з корисливих мотивів, 
самовільно зайняв таку площею 0,0030 га, 
всупереч встановленого законом поряд-
ку, оскільки вказана земельна ділянка на-
лежить на праві приватної власності іншій 
особі згідно Державного акту на право при-
ватної власності на землю ІІІ-ЛВ № 065220, 
виданого 26 липня 2001 року на підставі 
ухвали 12-ї сесії 3-го скликання Львівської 
міської ради № 959 від 22 лютого 2001 року, 
чим заподіяв значної шкоди її власнику. 
Крім того, підсудний у серпні 2007 року на 
самовільно зайнятій земельній ділянці площею 
0,0030 га вчинив самовільне будівництво 
гаража. Крім того, підсудний, не являю-
чись власником земельної ділянки площею 
0,0030 га, використав завідомо підроблений 
документ – Державний акт на право приват-
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ної власності на землю ІІІ-ЛВ № 065210, ви-
даний 26 липня 2001 року на підставі ухвали 
12-ї сесії 3-го скликання Львівської міської 
ради № 959 від 22 лютого 2001 року, щодо 
земельної ділянки площею 0,0030 га для бу-
дівництва індивідуального гаража, подавши 
такий в ЛКП «Княже місто» по вул. Тихій, 
5 у м. Львові, з метою захоплення вказаної 
земельної ділянки [2]. 
Таким чином, вищенаведені приклади 

свідчать про те, що від виду власності за-
лежить правильна кваліфікація майнового 
злочину, отже в цьому контексті важливим 
є встановлення предмету крадіжки, а саме 
рухомим чи нерухомим є вкрадене майно. 
Що стосується крадіжки в сільській місце-
вості, варто зазначити, що предмет злочину 
в цьому випадку є дещо специфічним. Так, 
наприклад, одним із розповсюджених ви-
дів майна на який здійснюється злочинне 
посягання в селі є металобрухт. Зазначене, 
на нашу думку, може пояснюватися тим фактом, 
що для міста зберігання металобрухту є-
достатньо рідким явищем через невелику 
територію проживання (занадто мало місця 
для зберігання майна такого роду). В селі 
особа, по-перше, має прилеглу до будинку 
територію на якій зручно зберігати різного 
роду речі (знаряддя праці, інструменти за-
гального вжитку тощо). По-друге, частими 
є випадки, коли металобрухт залишається 
після проведеного ремонту або придбаєть-
ся для майбутніх ремонтних робіт, машини, 
яка не підлягає продажу тощо.
Відповідно до вироку Кельменецько-

го районного суду Чернівецької області від 
14 червня 2011 року по справі № 1-80/11 
особу було звинувачено за вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Украї-
ни за наступних обставин: 28.02.2011 року 
приблизно о 15 годині підсудний, маючи 
намір викрасти металобрухт з господар-
ства потерпілого загальною вагою 150 кг., 
який проживає неподалік від нього, при-
йшов до свого знайомого, взявши при цьо-
му із собою санчата та матерчатий мішок. 
Підсудний скориставшись довірою знай-
омого запропонував піти разом із ним до 
господарства потерпілого щоб взяти звідти 
металобрухт, пояснивши знайомому, що 
господар дав йому на це згоду. Знайомий, 

вважаючи, що підсудному господар надав 
дозвіл на те щоб взяти звідти металобрухт, 
згодився на пропозицію останнього. Після 
цього вони вдвох пішли в господарство 
потерпілого, звідки з причепа, який знахо-
дився на подвір’ї його господарства заван-
тажили повний мішок металобрухтом за-
гальною вагою 37 кг., вартістю по 2,2 грн., 
за один кілограм на загальну суму 81,4 грн., 
поклали його на санчата та відвезли до гро-
мадянина, який мав здати даний метало-
брухт і дати їм за нього кошти. 01.03.2011 
року приблизно о 16 годині підсудний про-
довжуючи свої дії на викрадення метало-
брухту потерпілого загальною вагою біля 
150 кг, знову, взявши із собою санчата та 
матерчатого мішка, направився до госпо-
дарства, де приблизно о 17 годині таким 
же чином, як і в попередній раз, зайшов на 
подвір’я господарства потерпілого, звідки, 
вчиняючи тотожні дії як і напередодні, 
підійшов до причепа який розміщувався на 
подвір’ї господарства потерпілого та на яко-
му знаходився металобрухт, звідки таємно 
викрав металобрухту загальною вагою 38 кг. 
вартістю по 2,2 грн., за один кілограм на за-
гальну суму 83,6 грн. Після цього підсудний 
помістив його до свого матерчатого мішка, і 
санчатами відвіз для продажу. Таким чином 
підсудний декілька разів повторював свої 
для того, щоб повністю довести до кінця 
свій злочинний намір [2].
Окремим, суто «сільським» предметом 

крадіжки є птиця. Зазначене можна також 
пояснити тим, що жителі сільської місце-
вості, здебільшого, мають велике хазяйство, 
прагнучи вживати тільки власні, чисті та 
перевірені продукти, особливо це стосуєть-
ся м’яса та яєць, які часто стають причиною 
отруєння. При цьому, відсутня необхідність 
витрачати велику кількість грошей на утри-
мання птиці. Отже, вищенаведеними факто-
рами можна пояснити те, що майже кожна 
друга особа в селі є володарем певного виду 
птиці.
Відтак, відповідно до вироку Літинсько-

го районного суду Вінницької області від 
03.06.2010 по справі 1-84/10 особу було звину-
вачено за вчинення злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 185 за наступних обставин: 27.12.2009 
року неповнолітній підсудний запропону-
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SUMMARY 
The article fi nds that theft, as one of the types 

of criminal encroachments within the framework 
of public relations in the sphere of property, has 
a number of features, among which: the hidden 
nature of the crime - the property of the offender 
is extracted secretly, without the use of violence; 
presence of legally protected right of the victim 
on the property - possession of the property in the 
property / lawful possession of the victim; the fact 
of the wrongfulness of the seizure of property - the 
absence of the perpetrator property rights or legal 
grounds for the seizure of property; certain cost - 
the amount of damage caused by theft (the value of 
the stolen item, etc.) should correspond to the size 
suffi cient to distinguish between criminal and theft 
from the petty, which is an administrative offense.

вав знайомому спільно здійснити крадіжку 
домашньої птиці з домогосподарства, що 
розташоване по вул.Дзержинського, 16, в 
с.Малинівка Літинського району Вінниць-
кої області. На наступний день 28.12.2009 
року знайомий неповнолітнього, взявши з 
дому один матерчатий мішок, спільно й за 
попередньою змовою з підсудним, пере-
буваючи в стані алкогольного сп’яніння, 
діючи умисно, з метою крадіжки чужого 
майна, пішли до домогосподарства. Зла-
мавши хвіртку, що відокремлює подвір’я 
від господарчого двору, неповнолітні 
підійшли до підсобного приміщення. Далі 
вдвох, відімкнувши металеву клямку две-
рей підсобного приміщення, потрапили 
всередину, де один ловив качок та курей, 
складаючи їх у мішок, який тримав інший. 
З підсобного приміщення неповнолітні ви-
крали: чотири качки вартістю по 60 гривень 
кожна, загальною вартістю 240 гривень; сім 
курок вартістю по 50 гривень кожна, загаль-
ною вартістю 350 гривень, чим заподіяли 
потерпілій матеріальної шкоди на загальну 
суму 590 гривень [2]. 
Останній, типовий для сільської місце-

вості предмет посягання (в межах ст. 185 
КК України) – зерно, що пояснюється тим, 
що більшість населення села обирають собі 
«сільські» види праці і вирощування зерно-
вих культур – один із них. Тому частим є 
зберігання зерна з метою його подальшого 
продажу.
Відповідно до вироку Ємільчинського 

районного суду Житомирської області від 
20.10.2016 по справі № 277/669/16-к особу 
було звинувачено у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України 
за наступних обставин: 25 серпня 2016 року 
біля 17 години обвинувачений, перебуваючи 
за місцем свого проживання вирішив вчини-
ти крадіжку зерна зі складських приміщень 
ПСП «Восток-Запад» розташованих по вул. 
Військова, 26 у смт Ємільчине. Реалізуючи 
свій злочинний намір, обвинувачений без 
розриву в часі взяв з домоволодіння лом 
та пішов на територію гаражів військової 
частини, яка межує зі складськими 
приміщеннями ПСП «Восток-Запад». Огля-
нувши територію, обвинувачений підійшов 
до складського приміщення №8 з тильної 

сторони та застосовуючи фізичну силу, уда-
рами лома пробив у нижньому правому куті 
стіни отвір округлої форми з метою висипан-
ня зі сховища зерна. Переконавшись, що зер-
но висипається з приміщення, обвинуваче-
ний залишив територію гаражів колишньої 
військової частини, створивши тим само всі 
умови для подальшого вчинення злочину.-
26  серпня 2016 року біля 22 години реалізуючи 
свій злочинний намір, переслідуючи корис-
ливий мотив, усвідомлюючи протиправ-
ний характер своїх дій, бажаючи незакон-
но збагатитися за рахунок чужого майна, 
взявши за місцем свого проживання 10 
поліпропіленових мішків обвинувачений 
прибув до тильної сторони складського 
приміщення №8 ПСП «Восток-Запад». Пе-
реконавшись у відсутності сторонніх осіб, 
які б могли завадити вчиненню злочину, об-
винувачений підійшов до дальнього право-
го кута приміщення, до заздалегідь заготов-
леного отвору та проникаючи у приміщення 
руками вигріб зерно пшениці назовні, напо-
внивши ним 5 мішків. Продовжуючи свої 
дії обвинувачений через утворений отвір 
проник у приміщення складу та підгріб ру-
ками до заготовленого отвору зерно, після 
чого залишив приміщення. Перебуваючи 
назовні, обвинувачений проникаючи че-
рез отвір у приміщення руками вигріб зер-
но зі складу та наповнив ним ще 5 мішків, 
насипавши таким чином 10 мішків зерном 
пшениці загальною вагою 413 кг вартістю 5 
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грн. за 1 кг на суму 2065 грн., яку таємно ви-
крав чим причинив ПСП «Восток-Запад» на 
вказану суму матеріальні збитки [2].
Крадіжка, як один із видів злочинних 

посягань у межах суспільних відносин у сфе-
рі власності, має низку ознак, серед яких: 
прихований характер злочину – майно зло-
чинцем вилучається таємно, без застосу-
вання насильства; наявність законодавчо 
закріпленого права потерпілого на майно 
– перебування майна у власності/законному 
володінні потерпілого; факт протиправності 
вилучення майна – відсутність у злочинця 
права власності або законних підстав на ви-
лучення майна; певна вартість – розмір шко-
ди, завданої внаслідок крадіжки (вартість 
вкраденої речі тощо) має відповідати розмі-
ру, достатньому для відмежування кримі-
нально караної крадіжки від дрібної, яка є 
адміністративним правопорушенням. 
З урахуванням зазначених ознак підсу-

мовано, що крадіжка – це суспільно небез-
печне діяння, суть якого полягає в умисному 
таємному протиправному позбавленні осо-
би коштовних матеріальних речей (майна), 
які знаходяться у її власності або законному 
володінні. Особливу увагу приділено тому 
факту, що злочинному посяганню може під-
даватися лише рухоме майно. 
Встановлено, що предмет крадіжки в 

сільській місцевості є специфічним, що може 
бути пояснено низкою факторів: по-перше, 
сільська місцевість є особливим місцем со-
ціальної комунікації: через порівняно не-
велику кількість населення, мешканці зна-
йомі один із одним, що ускладнює як ско-
єння злочину у власному селі (через велику 
вірогідність бути викритим), так і у чужому 
(через підвищену увагу населення до не-
знайомої людини); кількість робочих місць 
в межах села достатньо обмежена, у зв’язку 
із чим наявна значна кількість осіб, які ма-
ють алкогольну та наркотичну залежність. 
Всі ці фактори впливають на обрання спосо-
бу вчинення крадіжки, особливо якщо вона 
пов’язана із проникненням у чужу нерухому 

власність, оскільки це потребує від злочин-
ця часу на спостереження за нерухомістю 
та переміщенням її власника, «опрацюван-
ня» найближчого оточення останнього з 
метою формування уявлення про майно-
вий стан майбутнього потерпілого, інколи 
– неодноразових спроб увійти у його довіру; 
по-друге, часто в сільській місцевості підда-
ються посяганню речі, які мають невелику 
вартість, котрої достатньо лише для задо-
волення потреб, викликаних залежністю від 
алкоголю або наркотиків, що стає причиною 
спонтанних крадіжок. Одними із розповсю-
джених видів майна, на який здійснюється 
злочинне посягання в селі є транспортні за-
соби, домашні тварини та птиця, сільсько-
господарська продукція, металобрухт.
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