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ÑÏ²ÂÂ²ÄÍÎØÅÍÍß ÑÔÅÐ ÊÎÌÏËÅÌÅÍÒÀÖ²¯ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÒÀ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÒÈÂÍÎ¯ ÂËÀÄÈ

Проанализировано сущностное понима-
ние явления комплементарности как одной 
из базовых характеристик взаимодействия и 
взаимодополняемости в различных сферах на-
учных знаний; отмечено комплементарная 
природа институтов и многовекторность че-
ловека в его стремлениях к взаимодействию и 
взаимодополняемости; определены направле-
ния развития систем государственного управ-
ления; определено влияние конфедеративного 
государственного устройства на проявление 
внешнего фактора реформ в системе госу-
дарственного управления; проанализировано 
современное состояние реализации инсти-
туциональных реформ и особенностей транс-
формации государственно-управленческого 
механизма, который объективно порождает 
необходимость комплементарного взаимодей-
ствия для обеспечения общего развития обще-
ства.
Ключевые слова: принцип комплементар-

ности, государственное управление, принципы 
управления, трансформация, интеграция, 
конфедерация.

 ËÎÙÈÕ²Í Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
ïðîôåñîð êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî òà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà Òàâð³éñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì Â.². Âåðíàäñüêîãî
 ÑÒÀÐÈÉ Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ - ñòóäåíò 5 êóðñó Íàâ÷àëüíî-
íàóêîâîãî ãóìàí³òàðíîãî ³íñòèòóòó Òàâð³éñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ì. Â.². Âåðíàäñüêîãî

виступає юридична сутність держави. Щоб 
пояснити сучасні державно-політичні про-
цеси, потрібно вивчати їх різноманіття та 
взаємодію, використовуючи такий метод, 
який дозволяє уявити реальність як пев-
ним чином упорядковану сукупність скла-
дових, виділити їх загальні риси або поді-
бності, визначити міру і ступінь їх взаємо-
дії, взаємообумовленості та взаємодопов-
нюваності у реальному вимірі. Зазначені 
обставини роблять акцент на застосуванні 
явища комплементарності у дослідницько-
му пошуку та вивченні його потенційного 
дослідницького ресурсу. Актуальність стат-
ті обумовлюється тим, що принципи комп-
лементарності державного управління в 
нашій країні ще маловивчені та незнайомі 
широкому науковому загалу, а методологіч-
ні проблеми комплементарності є маловив-
ченими навіть у західній правовій науці. 
Тому важливим науковим і практичним 
завданням є комплементація державної та 
конфедеративної влади, яка сприятиме ре-
алізації завдань побудови демо кратичної, 
правової, соціальної держави.

Мета статті – розкрити загальнотеоре-
тичні підходи до застосування принципу 
комплементарності в праві та інших до-
тичних сферах наукових знань; виявити та 
охарактеризувати теоретичні витоки дослі-
дження комплементарності та систематизу-
вати існуючі науково-прикладні підходи до 
пояснення явища комплементарності; ви-
значити можливості та сфери застосування 

Постановка проблеми
Проблеми розвитку державного управ-

ління є виключно важливими на всіх ета-
пах розвитку людської цивілізації. До-
свід суспільно-політичних трансформацій 
державного устрою зумовлений багатьма 
чинниками теоретико-правового і політич-
ного характеру. Відправною точкою для 
визначення поняття державного устрою 
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принципу комплементарності державно-
правових систем на основі узагальнень.

Виклад основного матеріалу
Уперше принцип комплементарності 

або доповнюваності був сформульований 
та запропонований лауреатом Нобелівської 
премії з фізики (1922), датським фізиком 
Нільсом Бором у рамках так званої Копен-
гагенської інтерпретації, яка давала нове 
визначення фізико-філософських принци-
пів квантової механіки. Неодноразово ідеї 
компліментарності висвітлювалися в різ-
них галузях знань. Цим питанням займа-
лися: Вернер Гейзенберг[1], Макс Борн [1], 
Гельмут Райх, Х.Бодо та П.Оппенхаймер, 
А.Фіске [2].
Розвиваючи цю тему, Питирим Соро-

кін у праці «Криза нашого часу» (1941) [3] 
говорить про взаємопов’язаність усіх сфер 
суспільного життя та, як наслідок, необ-
хідність розгляду соціально-культурного 
аспекту життя суспільства у його взаємо-
дії з економічним, політичним та іншими 
аспектами. Особливо наголошує автор на 
важливості соціальних зв’язків між індиві-
дами в суспільстві та сильну моральну осно-
ву життя суспільства. За відсутності цих 
взаємозв’язків існує велика ймовірність 
того, що підтримання суспільного порядку 
буде забезпечуватись виключно фізичною 
силою.
У юриспруденції принцип комплемен-

тарності закладений у Римському статуті 
і належить до сфери міжнародного кри-
мінального права. Відповідно до нього 
функцію проведення кримінального про-
вадження щодо військових злочинів по сто-
совно окремих країн може бути покладено 
на Міжнародний кримінальний суд. Від-
повідно до принципу комплементарності 
Міжнародний кримінальний суд не виклю-
чає юрисдикції національного суду в пере-
слідуванні військових злочинів, а є додат-
ковою інстанцією для притягнення винних 
до відповідальності [4].
Найбільш широко принцип компле-

ментарності знайшов своє відображення в 
концепціях інституціоналізму. На початку 
90-х років минулого століття економічний 
устрій країн центральної і східної Європи, 
а також колишнього СРСР був змінений 

кардинально: з централізовано-планового 
на ринковий. 
Для розуміння предмету обговорення, з 

урахуванням різного тлумачення термінів, 
варто окреслити термінологічний апарат у 
рамках дослідження.
Отже, комплементарність – чітка відпо-

відність нуклеотидів між молекулами ДНК 
[5]. Це визначення із генетики. Трактуючи 
це поняття в юриспруденції, пропонуєть-
ся вважати доцільним ввести понятійний 
апарат комплементарності: це чітка відпо-
відність заміщення прогалин у формі дер-
жавного управління, шляхом запозичення 
з найкращих систем, без зміни самої форми 
державного управління. 
На думку автора, найкращий приклад 

комплементарності державної влади відо-
бражено в формі державного устрою США. 
Для створення ефективної системи дер-

жавного управління, здатної вирішувати 
складні проблеми суспільства в особливих 
умовах, необхідно, щоб така система була 
більш різноманітною, ніж усе суспільство 
[6]. Державне управління як соціальне яви-
ще, його форми, методи, принципи, суть 
зумовлюються завжди і скрізь потребами 
суспільного розвитку, що виявляються в 
інтересах певних соціальних верств і груп. 
Це явище пов’язане із системою суспільних 
відносин не тільки безпосередньо через 
реальні управлінські процеси, що виника-
ють з приводу суспільного виробництва, 
але й опосередковано, через свідомість, 
певні форми знань, різні управлінські док-
трини, теорії й концепції. Окрім того, ви-
никає проблема формалізації складних ад-
міністративних систем як формату держав-
но-управлінської діяльності. Адже складні 
системи управління в суспільстві мають 
бути наділені здатністю у процесі свого 
розвитку переходити від одного якісного 
стану до іншого, підтримувати динаміч-
ну рівновагу з оточенням, забезпечувати 
сучасне й ефективне приведення суспіль-
ства у відповідність із притаманними йому 
об’єктивними закономірностями і тенден-
ціями поступального розвитку. Формалі-
зація складних адміністративних систем, 
здатних реалізувати управлінські функції 
в особливих умовах (із неповністю визна-
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ченими суб’єктами, нерозробленою або по-
стійно коригованою законодавчою базою, 
із суб’єктно-об’єктною динамікою тощо) є 
важливою проблемою науки державного 
управління [7, с. 1].
Серед основних принципів формуван-

ня державного управління вагоме значен-
ня займає комплементарність. Принцип 
комплементарності характеризується уста-
новкою на нерозривність у структурі влади. 
Принцип націлює на створення умов рівно-
мірного розподілу владних функцій у роз-
різі всієї вертикалі управління різних тери-
торіальних рівнів. Характерною ознакою 
рівномірного розподілу влади в структурі 
управління є виділення владних повнова-
жень як зверху, так і знизу [8, с. 25-26].
Зараз погляд на конфедерацію став змі-

нюватися, і багато юристів порівнюють цю 
форму з державним союзом. Конфедерація 
– це, за словами Алексєєва С.С., «держав-
ний союз держав» [9]. Тобто жодна з дер-
жав-членів конфедерації не втрачає свого 
державного суверенітету; частини конфе-
дерації не тільки мають свої органи влади 
й управління, але й зберігають свою наці-
ональну грошову систему, армію, поліцію 
і т.д.
Історично ця форма правління сформу-

валася разом з федерацією, але на практи-
ці зустрічалася і зустрічається вкрай рідко. 
Це все-таки перехідна форма державного 
устрою, і тому вона утворюється на декіль-
ка років, не більше. Однак існує думка, що 
конфедерація може стати згодом дуже роз-
повсюдженим явищем. Алексєєв С.С. пише: 
«Не виключено, однак, що конфедерація (і 
навіть конфедеративна держава) виявить-
ся в майбутньому конструктивною модел-
лю державного устрою, особливо в умовах, 
коли розпадаються держави імперського 
характеру, що мали зовнішні атрибути фе-
дерації, такі, як СРСР, Югославія» [9].
Союзу держав як форми, що зберігає 

свій суверенітет у повній мірі, на сьогод-
нішній день ніде не існує. На різних етапах 
історії утворювалися конфедерації, проте 
після короткочасного існування вони роз-
падались або набували федеративної фор-
ми державного устрою. По суті, поєднуючи 
в собі риси як міжнародно-правової, так і 

державної організації, вона, під впливом 
тих чи інших причин, втрачає рівновагу, 
необхідну для її збереження. Вирішальне 
значення, при цьому мають етнічні та еко-
номічні фактори. Характерно, що до феде-
ративної форми устрою перейшли тільки 
конфедерації з мононаціональним складом 
(США, Германія), а конфедерації з багато-
національним складом (Австро-Угорщина, 
Норвегія і Швеція, Сингалі та ряд інших) 
розпались. Велике значення при цьому й за 
економічними факторами. Фактично, тіль-
ки вони можуть збити хвилю центробіжних 
тенденцій та інтегрувати конфедерацію в 
єдине ціле. Найбільш відомі дві конфеде-
рації – північноамериканська та швейцар-
ська. У даний час Європа поволі наближа-
ється до конфедерації (але тільки в еконо-
мічному плані).
Тобто конфедерація у своїй формі іс-

нування державного утворення і є взірцем 
компліментарності державної влади на еко-
номічному, правовому, соціальному, полі-
тичному й інших рівнях. 
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SUMMARY 
Analyzed the essential understanding of the 

phenomenon of complementarity as one of the 
basic characteristics of interaction and synergy 
in various fi elds of scientifi c knowledge; stressed 
the complementary nature of the institutions and 
multi rights in its desire for cooperation and 
complementarity; The directions of development 
of public administration; The infl uence of 
confederal government manifestation of external 
factors on reforms in public administration; The 
current state of implementation of institutional 
reforms and transformation features state-
management mechanism that creates an objective 
need for complementary interaction to the overall 
development of society.

Keywords: the principle of complementarity, 
public administration, management principles, 
transformation, integration, confederation

АНОТАЦІЯ 
Проаналізовано сутнісне розуміння явища 

комплементарності як однієї з базових харак-
теристик взаємодії та взаємодоповнюваності 
у різних сферах наукових знань; наголошено на 
комплементарній природі інститутів і багато-
векторності людини у її прагненнях до взаємодії 
та взаємодоповнюваності; визначено напрями 
розвитку систем державного управління; ви-
значено вплив конфедеративного державного 
устрою на прояв зовнішнього чинника реформ у 
системі державного управління; проаналізовано 
сучасний стан реалізації інституціональних ре-
форм та особливостей трансформації держав-
но-управлінського механізму, що об’єктивно по-
роджує необхідність комплементарної взаємодії 
для забезпечення загального розвитку суспіль-
ства.
Ключові слова: принцип комплементарнос-

ті, державне управління, принципи управління, 
трансформація, інтеграція, конфедерація
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ÓÌÎÂÀÕ ÄÅÐÆÀÂÎÒÂÎÐÅÍÍß 

Автор раскрывает актуальные вопросы 
и предлагает пути решения проблемы, воз-
никающие в условиях построения правового 
государства по вопросам правового прогресса и 
уровня правовой культуры граждан. Автором 
приведен пример современной правовой прак-
тики.
Ключевые слова: правовая культура, пра-

вовая система, общество, демократия, зако-
нодательство.
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суспільстві; підвищення ефективності ді-
яльності всієї системи правосуддя; при-
ведення законодавства України до міжна-
родно-правових норм із прав людини та із 
нормативними актами країн європейської 
співдружності. 
Беручи до уваги сучасну правову прак-

тику в Україні, спостерігається суттєве 
зниження та занедбання правової культу-
ри серед населення, деградація правової 
свідомості, для якої характерним є спотво-
рення уявлень про цінність права, верхо-
венство права, здебільшого негативного 
ставлення до права, до правового закону, 
правових форм організації суспільних від-
носин тощо.
Слід погодитись з думкою вченого 

Милової О.В. у тому аспекті, що правова 
інформованість суспільства є важливою 
передумовою ефективності державного 
управління, розвитку демократії, вдоско-
налення законодавства, соціально-право-
вої активності громадян, підвищення рів-
ня їх правосвідомості та правової культу-
ри, зміцнення законності та правопорядку 
[10].
Правова інформованість виступає важ-

ливим фактором підвищення правової 
культури індивіда, певної соціальної гру-
пи та всіх верств населення, що дає мож-
ливість кожному члену суспільства цивілі-
зовано використовувати надані йому пра-
ва та можливості. Інформаційний підхід 
щодо дослідження права дозволяє більш 
глибоко і всебічно досліджувати механізм 

Актуальність питання щодо прогресу 
в правовому аспекті та дослідження рівня 
правової культури громадян у сучасних 
умовах полягає в  необхідності зорієнту-
ватися на подоланні негативних аспектів, 
що спостерігаються в суспільстві. 
Конституція України чітко відображає 

цей шлях, визначаючи, що в Україні діє 
принцип верховенства права, й визначає 
контекст, у якому слід здійснювати право-
творчість, правозастосування та тлумачен-
ня норм права [1].
У сучасних умовах правова культура 

розглядається як один із елементів пра-
вової системи суспільства. Сучасна науко-
ва література відлюстровує різноманітні 
шляхи формування правової культури 
українських громадян. Серед них виділя-
ють – демократизацію всіх сфер соціаль-
ної життєдіяльності особи; вдосконален-
ня процесів щодо правотворення та пра-
возастосування; зміцнення законності та 
правопорядку; розвиток правовідносин у 
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соціальної дії права, його взаємозв‘язок 
із законодавством, правосвідомістю, пра-
вомірною поведінкою тощо. Разом із тим 
свідома діяльність особистості у правовій 
сфері передбачає в якості основи не тіль-
ки знання, але й розуміння тих вимог, які 
держава висуває громадянину. Правила 
поведінки, що закріплені в нормах права, 
неодмінно мають бути відомі громадяни-
ну, зрозумілі та усвідомлені ним. Форму-
вання правосвідомості в суспільстві має 
розглядатися саме як інформаційний про-
цес, оскільки у процесі правового інфор-
мування громадяни отримують необхідну 
інформацію про правові теорії, різноманіт-
ні концепції, зміст правових норм тощо.
Правова культура припускає відпо-

відні знання людиною певних положень 
чинного законодавства, порядку його реа-
лізації, вміння користуватися даними зна-
ннями при застосуванні норм права тощо. 
Високий рівень правосвідомості та 

правової культури включає усвідомлен-
ня сутності права, що є неможливим без 
належного рівня розвитку правової поін-
формованості громадян. Реалізація особою 
своїх прав та дотримання, передбачених 
законодавством обов’язків, значною мірою 
залежить від того, наскільки правильно ці 
права та обов’язки усвідомлюються та оці-
нюються нею. Вміння досконало викорис-
товувати право особою та сумлінно дотри-
муватись обов’язків свідчить про високий 
рівень правової культури. 
Беручи до уваги обґрунтовану взаємо-

залежність правової культури і правосві-
домості, а саме ступеня засвоєння права 
суспільством, свідчить про те, що безпо-
середній вплив процесу правового інфор-
мування, тобто оприлюднення, на загаль-
не підвищення рівня правової культури.         
У даному контексті саме доступність та по-
пуляризація правових знань через сучас-
ні засоби правового інформування можна 
вважати найбільш ефективним методом 
підвищення рівня правової культури.
У розвинутому суспільстві – держава 

зобов’язана інформувати громадян про 
нормативні рішення належними засоба-
ми, надавати правову інформацію, що є су-
купністю документованих або оголошених 

публічно відомостей щодо права, правову 
систему, джерела права, реалізацію права, 
юридичні факти та правовідносини, пра-
вопорядок, правопорушення тощо. 
Основним джерелом інформації з права 

є Конституція України, Закони, підзакон-
ні нормативно-правові акти, міжнародні 
договори та угоди, норми і принципи між-
народного права тощо. 
Умови, що визначають доступність за-

конодавства, пов’язані з удосконаленням 
державної діяльності, юридичною політи-
кою держави, функціонуванням системи 
компетентних державних органів, що ство-
рюють законодавство, підтримують його в 
дійовому стані та забезпечують низку ін-
ших заходів у «зближенні законодавства і 
громадян». Ця діяльність визначається всі-
єю системою суспільних відносин і виража-
ється в практиці не тільки державних, а й 
громадських організацій, трудових колек-
тивів та самих громадян [8, c.198].
У процесі забезпечення доступності за-

конодавства держава ставить перед собою 
наступні завдання: забезпечити необхід-
ний якісний рівень законодавства; надій-
не функціонування каналів інформування 
про чинне законодавство; формування ви-
сокого рівня правосвідомості і правової 
культури українських громадян [8, c.206].
Каналами інформування про чинне за-

конодавство виступають різноманітні фор-
ми правового інформування громадян, у 
процесі функціонування яких відбуваєть-
ся їх ознайомлення зі змістом законодав-
чих норм, з усім комплексом правових 
знань, необхідних для формування право-
свідомості і правової культури членів сус-
пільства. 
Автор погоджується з думкою вчених, 

що на сьогодні в цивілізованому суспіль-
стві переважною формою правового ін-
формування громадян можна виділити на-
ступні: інформування через ЗМІ; Інтернет 
мережі; шляхом впливу юридичної прак-
тики на суспільство; надання консультацій 
населенню провідними юристами; вмілого 
й правильного читання особою законів за 
допомогою юридичної та правової літе-
ратури; надання правової інформації та 
роз‘яснення норм права чинного законо-
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давства провідними науковцями шляхом 
офіційного та неофіційного спілкування 
на виробництві, місцевих комітетах, гро-
мадських організаціях тощо. 
Здебільшого вчені акцентують увагу 

національного інформаційно-правовий 
ресурсу, поділяючи на дві складові: тра-
диційну (друковані засоби масової інфор-
мації (пресу) в Україні) [3] та електронну 
(об’єкти правової інформації в цифровій 
формі), наприклад, про електронний циф-
ровий підпис [4]. 
Різниця між цими двома складовими 

полягає не лише у способі подання право-
вої інформації, але й у стратегіях її збере-
ження, поширення та модернізації.
Суттєвим напрямком формування пра-

восвідомості і правової культури громадян 
є використання інформаційних ресурсів 
глобальних комп’ютерних мереж, у першу 
чергу мережу Інтернет. Мережа активно 
розвивається, напрямки її використання 
поширюються.
Мережі Інтернет властиві справ-

ді глобальні масштаби – вона об’єднує 
комп’ютерні мережі абсолютної більшос-
ті країн світу. Визначення поняття «Ін-
тернет» міститься в Законі України «Про 
телекомунікації», згідно зі статтею 1 яко-
го Інтернетом є всесвітня інформаційна 
система загального доступу, яка логічно 
зв’язана глобальним адресним простором 
та базується на Інтернет-протоколі, визна-
ченому міжнародними стандартами [5]. 
Науковцями визначаються такі пер-

спективні напрями формування право-
свідомості та правової культури громадян 
України під впливом розвитку сучасних 
інформаційних технологій: створення 
оплачуваних та безкоштовних баз даних; 
видання електронних правових журналів; 
створення електронних правових бібліо-
тек; проведення інтернет-конференцій з 
актуальних правових проблем; створення 
та популяризація віртуальних книжкових 
магазинів, які спеціалізуються на правовій 
літературі [9, c.108]; [8, c.204]. 
У цьому зв’язку назріла необхідність 

використання сучасних способів опри-
люднення офіційної правової інформації, 
яка, як доведено, безпосередньо впливає 

на формування правосвідомості і право-
вої культури українських громадян. Слід 
апробувати механізми забезпечення ши-
коромасшатбного доступу до окремих офі-
ційних сайтів (сторінок) органів державної 
влади та місцевого самоврядування для 
різних вікових категорій аудиторії Інтер-
нет. Потребує також законодавчого закрі-
плення відповідальність власників сайтів 
за зміст та наповнення інформаційних ма-
теріалів, які вони розміщують. 
Аналізуючи взаємодію поширення пра-

вової інформації за допомогою мережі Ін-
тернет і формування правової культури 
особистості, можна виявити ряд проблем, 
вирішення яких забезпечить позитивний 
вплив на формування правової культури 
особистості. 
Зокрема, вважаємо за доцільне зверну-

ти увагу на наступні питання, які потребу-
ють вирішення з боку держави: забезпе-
чення доступу українських громадян до за-
гальнодержавних інформаційних ресурсів 
на основі дотримання прав людини, в тому 
числі права на вільний пошук, отримання 
і поширення інформації. Це дозволить 
створити оптимальні умови для розвитку 
громадянського суспільства; здійснення 
контролю за змістом та повнотою інформа-
ції, розміщеної в Інтернеті; забезпечення 
розвитку дистанційної освіти, шляхом ви-
користання інтернет-технологій. 
Саме тому на сучасному етапі розвитку 

юридичної науки увага теоретиків права 
все частіше зосереджується на проблемі 
правового виховання громадян, на подо-
ланні правового нігілізму [6, c.41-43] та де-
яким питанням взаємозв’язку правового 
інформування та правової культури [10].
На підставі проведеного дослідження 

можна зробити висновок, що впроваджен-
ня інтернет-технологій у механізми вза-
ємовідносин уряду з громадянами, уста-
новами, організаціями та суспільством за-
галом стало сьогодні одним із актуальних 
завдань у багатьох країнах світу.
У найбільш розвинених країнах процес 

модернізації інформаційної інфраструкту-
ри державних установ є наслідком велико-
масштабних реформ системи державного 
управління, що мають на меті підвищення 
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його ефективності, відкритості, демокра-
тичності, підвищення престижності дер-
жавних органів та влади загалом.
З метою створення необхідних умов 

для відкритості офіційної інформації вва-
жаємо за доцільне використання дослі-
дженого досвіду зарубіжних країн у сфері 
офіційного оприлюднення нормативно-
правових актів, так як інформація, інтер-
нет-технології змінюють і середовище 
правового впливу, і саме право. 
Як висновок, автор доводить, що, по-

перше, стан законності українського сус-
пільства, важливим критерієм якого є сту-
пінь правового закріплення вимог закон-
ності в системі законодавства та реальність 
їх здійснення, що є основним елементом 
правової культури; по-друге, досліджую-
чи зміст права з позицій теорії інформації, 
соціальна значимість правової інформова-
ності суспільства та всього населення стає 
очевидною, оскільки між ними встановлю-
ється прямий безпосередній зв’язок, по-
третє, без глибокого знання права немож-
лива правильна оцінка правових явищ, 
формування установок, орієнтацій у пове-
дінці особистості.
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SUMMARY 
The author reveals topical issues and suggests 

ways of solving the problems arising in the conditions 
of building a legal state on issues of legal progress 
and the level of legal culture of citizens. The author 
gives an example of modern legal practice.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÅ ÏÈÒÀÍÍß ²ÑÍÓÂÀÍÍß ÏÎË²ÖÅÉÑÜÊÎ¯ 
ÄÅÐÆÀÂÈ ßÊ ÏÎË²ÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ

Автор раскрывает актуальные вопросы 
исторического и теоретико-правового исследо-
вания и предлагает пути решения проблемы, 
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сильства, як це майже завжди має місце в 
такій державі.
У поліцейській державі урядова діяль-

ність практично завжди визначається не 
стільки правовими нормами, скільки мір-
куваннями «користі і доцільності». Причо-
му думки та погляди, а тим більше можливі 
заперечення з боку громадян, владу просто 
не цікавлять. Доцільним визнається все 
те, що відповідає «видам уряду». Останні 
не піддаються жодній конкретизації. Оби-
ватель не впевнений, що конкретно хоче 
від нього владу і яка буде її реакція на ті 
чи інші вчинки. Страх, розгубленість і так 
званий синдром тривожного очікування 
стають характерними як для суспільства в 
цілому, так і для кожної окремої людини. 
У поліцейській державі влада з точки зору 
змісту виступає як дріб’язкова, настирлива 
опіка над обивателями, а з точки зору фор-
ми має надзаконний і позазаконний харак-
тер. У поліцейській державі приватні особи 
знаходяться в повній залежності від благо-
го розсуду адміністрації. При здійсненні 
своїх численних завдань поліцейська дер-
жава змушена була створити і дійсно ство-
рила величезний чиновницький бюрокра-
тичний апарат, який був покликаний про-
водити в життя волю «батька нації», вождя. 
Однією з ознак держави, у тому числі й по-
ліцейської, є влада. 
Влада в поліцейській державі набуває 

сакральний характер, стає прерогативою 
вузького кола чиновників. Соціально-полі-
тичне відчуження окремої людини від вла-

Ідеологічною основою поліцейської 
держави з’явилася евдемонічна філосо-
фія. Видатний представник такої теорії               
X. Вольф вбачав мету держави в здійсненні 
народного благоденства, народного щастя. 
На перший план висувається його мате-
ріальний бік: майнове благополуччя і до-
статок майже в усьому. Визнаючи щастя 
метою особистої відповідальності і держав-
ного життя, Вольф і його школа способом 
досягнення цієї мети вважали самовдоско-
налення особистості та держави [2]. 
Особливість поліцейської держави, як 

правило, полягала саме в тому, що вона 
прагнула до благоденства громадян, усу-
нення вбогості, неуцтва, інших соціальних 
проблем. У теорії держава цього типу на-
магалася зробити життя кожної людини 
гідне як у матеріальному, так і в духовно-
му сенсі. У зв’язку з цим не слід зводити 
сутність поліцейської держави лише до на-
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ди стає таким же атрибутом поліцейської 
держави, як і відсутність будь-якої свободи 
взагалі.
Поділ влади в поліцейській державі, 

швидше за гасло, ніж реалія. Вся державна 
влада «замикається» на одному або неба-
гатьох. Саме вони здійснюють вищу зако-
нодавчу, виконавчу та управлінську владу. 
Держава в цьому випадку, здійснюючи свої 
функції, неособливо обтяжується питан-
ням: чи законна та чи інша дія, чи ні? Голо-
вне, щоб це було «корисним і необхідним». 
Свобода від всяких правових обмежень ви-
ражається в дискреційних повноваженнях 
адміністративних (управлінських) органів.
Теорія і практика поліцейської держави 

свідчать про те, що власності або зовсім від-
мовлено в праві на існування, або її закли-
кають служити інтересам нації та державі. 
Поліцейська держава, навіть якщо в неї є 
елементи ринкової економіки, в основі сво-
їй заперечує головну умову економічного 
прогресу. А вона полягає в тому, щоб будь-
хто міг вільно переслідувати свій економіч-
ний інтерес [4]. 
Поліцейська держава не терпить лібе-

ралізму не тільки економічного, але й полі-
тичного, ідеологічного, культурного тощо. 
Держава повинна бути організована в мо-
нолітний союз, сприйнятий психологією 
єдності, де кожен його член усвідомлює 
свої обов’язки щодо держави й свої інтер-
еси готова підпорядкувати загальній спра-
ві. Людина в поліцейській державі змушена 
маскувати свої переконання, щоб не стати 
жертвою репресій. Донос набуває форму 
громадянської доброчинності. Страх і під-
озрілість стають повсякденною реальністю. 
Величезний репресивний і цензурний апа-
рат уніфікує систему цінностей і інтересів. 
У такій державі верхівка прагне нав’язати 
низам цілком прийнятні життєві орієнти-
ри, такі як: чесна праця, порядність, со-
вість, злагода тощо. Сама ж політична еліта 
вважає, що краще жити за іншими прави-
лами та канонами. До відомого моменту 
народні маси перебувають у щасливому не-
віданні, поки лицемірство й фарс не стають 
занадто явними. 
Формальна ознака поліцейської держа-

ви, тобто різноманітність адміністративної 

діяльності, ніби відходить на другий план. 
З сучасних позицій про поліцейську дер-
жаву судять не по тому, що воно робить і 
яку програму він виконує, а по тому, яки-
ми способами та засобами воно домагаєть-
ся поставлених цілей. Іншими словами, 
ключовим моментом для характеристики 
того чи іншого політичного союзу є вже не 
зміст, а форма здійснення його функцій, 
або ще ширше – політико-правовий режим. 
Правова держава пов’язана правовим зако-
ном і свої владні функції здійснює в право-
вих формах. Для поліцейської держави по 
суті позаправова форма є чи не головною, й 
при тих чи інших обставинах відкидаються 
як непотріб і без того хиткі юридичні про-
цедури.
Поліцейська держава зіграла в історії 

певну позитивну роль. Долаючи феодаль-
ну роздробленість, збираючи землі в одне 
ціле, стверджуючи переваги єдиної дер-
жавної влади та законності в противагу 
капризу окремого володаря, поліцейська 
держава підготувала підґрунтя для наступ-
ної сходинки – держави правової. За всіма 
обставинами вона зробила криваву, важ-
ку і важливу роботу. На території сучасної 
Франції, наприклад, колись існували де-
сятки князівств, герцогств, графств тощо. 
Відносини між ними та всередині них на-
гадували відому формулу Гоббса «війна всіх 
проти всіх», і поліцейська держава завер-
шила це положення.
Історія будь-якої держави, мождиво, 

лише за деяким винятком поперемінно 
включає епохи ліберальні та авторитарні. 
При наявності певних умов поліцейська 
держава переростає у свою протилежність, 
тобто правова держава, й навпаки.
Таким чином, поліцейська держава 

представляє інтерес не тільки в історич-
ному аспекті. Разом з тим ця позиція по-
требує серйозного застереження. При всіх 
своїх недоліках «класична поліцейська 
держава», що ми знаходимо в працях фі-
лософа              X. Вольфа, є таким рівнем 
соціального й економічного розвитку, що 
в людини немає ніяких незадоволених ба-
жань, як матеріальних, так і духовних. Од-
ним словом, це понаднадмірність, про що 
мають мріяти навіть у дуже розвинених су-



16Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2017

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà

часних індустріальних державах. Правда, 
мова йшла про ідею, а не практику. Хоча 
історія й не терпить умовного способу, але 
якби поліцейська держава дійсно заснува-
лась, навряд чи вона у своїй привабливості 
поступилася б правовому, бо останнє дуже 
довго не визнавало соціального розвитку. 
Одним словом, ідеал поліцейської держа-
ви – це утопія, яка не має жодних шансів 
на своє втілення. Отже, поліцейська держа-
ва, що мала місце і можливу перспективу 
відродитися знову, – це було й буде лише, 
відображенням, псевдополіцейською дер-
жавою, не більше того. Від свого «початко-
вого варіанта» вона візьме тільки регламен-
тацію, насильство, опіку тощо.
Разом з тим існують деякі закономір-

ності, факти, при наявності яких можна 
прогнозувати розвиток тих чи інших полі-
тичних сценаріїв. При всій умовності вони 
можуть бути зведені до наступного. По всій 
видимості, поліцейська держава є наслід-
ком матеріалізації визначення – парадиг-
ми. Вона прямий результат маргінальності, 
невпевненості, страху перед сьогоденням 
і майбутнім, нестабільністю та кризою. 
Формальною ознакою ескалації страхів у 
суспільстві є стрімке зростання охоронців, 
воєнізованих формувань, замкнутість і за-
критість людей. Саме страх і невпевненість 
підживлюють потребу в «понаддержаві».
З питаннями власності пов’язана ще 

одна, не менш важлива тема, яка заслуговує 
уваги в контексті причин і умов, що спри-
яють формуванню поліцейської держави. 
Тут ми маємо на увазі проблему громадян-
ського суспільства. Те, що суспільство та 
держава – речі зовсім не тотожні, відомо 
ще з античності. Але саме А. Сміт і Гегель 
вперше в теоретичній думці фундаменталь-
но досліджували феномен громадянського 
суспільства. Особлива заслуга належить 
тут Гегелю, який під громадянським сус-
пільством розумів «опосередковану працю 
систему інтересів, що мають своєю основою 
приватну власність і формальне рівність 
громадян». Наявність у суспільстві різних 
корпорацій, груп, страт тощо, об’єднаних 
спільними інтересами, головним із яких є 
прагнення перетворити державу в інсти-
тут, який координує і керує суспільним 

розвитком, а не змінює його, є одним із го-
ловних застережень на шляху тоталітарної 
державності. Відповідно там, де немає роз-
виненого громадянського суспільства, де 
воно тільки формується або приходить до 
тями після смуги державного тероризму, 
завжди актуальною є проблема повернен-
ня до минулого. Суспільство, яке продуку-
ватиме поліцейську державність, характе-
ризується бідністю соціального підґрунтя. 
Там, по суті, існують «верхи» і «низи» і між 
ними досить тонкий шар, із якого потім по-
ступово виростає основа громадянського 
суспільства – середня верства населення. 
Саме він є носієм вічних цінностей, таких, 
як свобода, власність, права людини. Се-
редня верства населення створює таку ат-
мосферу, в якій «бацили» тоталітарної дер-
жавності не мають шансів для розвитку. 
Поліцейська держава може стати фак-

тором суспільного і політичного життя 
при відсутності стабільності в найширшо-
му сенсі цього слова. Перш за все, істотну, 
визначальну роль у розвитку суспільного 
організму відіграє економічна стабільність, 
що забезпечує прийнятний стандарт жит-
тя. Політична історія, в тому числі і зовсім 
недавня, свідчить, що гіпертрофована дер-
жавність, зосередження влади в руках не-
багатьох найчастіше має місце там, де еко-
номічні, соціальні проблеми приймають 
крайні форми. У такому суспільстві прак-
тично відсутні сили, здатні активно проти-
стояти диктатурі. Причому влада в таких 
випадках легко стає здобиччю різного роду 
популярів і демагогів, які обіцяють манну 
небесну. При такому сценарії суспільство 
легко жертвує інститутами політичної де-
мократії в ім’я ліквідації кризових явищ, 
вважаючи в даному випадку, що вони є 
більш дрібною втратою, ніж економічне і 
соціальне благополуччя. При таких умовах 
до влади приходить харизматичний лідер, 
який повірив у те, що сама нація вручила 
йому «мандат на спасіння» і все, що б він не 
зробив заради досягнення цієї мети, буде 
з легкістю виправдано. За таких умов пра-
вові форми стають зайвими. Вожді XX ст. 
зовсім не схожі на тиранів, яких періодич-
но закликали в античних містах-державах, 
оскільки тиран залишався формально в 
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рамках закону. Його призначали на певний 
термін, і, виконавши свою місію, він усував-
ся часто з титулом «рятівника вітчизни». 
Економічно нестабільне суспільство, що 

розрізняється соціальними протиріччями, 
схильне до найсильнішої майнової дифе-
ренціації, є ідеальним підґрунтям для полі-
цейської диктатури. Економічна нестабіль-
ність породжує нестабільність політичну, і 
навпаки.
Поліцейський режим можливий при за-

грозі цілісності держави, перш за все тери-
торіальної. У принципі перші поліцейські 
держави (Франція, Німеччина) намагалися 
збирати землі, встановити стабільну полі-
тичну владу з єдиним центром. Відцентро-
ві тенденції, спалахи «суверенізації», які ро-
блять проблематичним подальший розви-
ток, можуть ініціювати створення різного 
роду «надзвичайних», які заради збережен-
ня єдиного державного тіла готові пожерт-
вувати усталеними політичними і правови-
ми нормами. Будь-які форс-мажорні обста-
вини ніби підштовхують владу нехтувати 
правовими умовностями. У цьому випадку, 
як і у багатьох інших, влада, швидше за все, 
буде спиратися на підтримку більшості, 
жонглюючи патріотичною риторикою. Але 
небезпека полягає в тому, що будь-яка вла-
да має тенденцію до бюрократизації та са-
моізоляції. Якщо політична культура того 
чи іншого народу не виробила механізму, 
який перешкоджає цьому процесу, то рано 
чи пізно влада перетворюється в деяку «са-
мостійність», «тримаючи все при собі», що 
не має жодних зв’язків із населенням.
Тенденцію до перетворення на поліцей-

ську державу має той політичний союз, яко-
му загрожує якась військова загроза, перш 
за все ззовні. Ця небезпека або уявна, що 
найчастіше й буває, або реальна. Економіка 
такої держави мілітаризується до крайніх 
меж, усе працює на війну. Потужна пропа-
гандистська машина переслідує завдання 
створення образу ворога в особі суміжних 
або будь-яких інших держав. Напіввійсько-
вий спосіб життя привчає масову свідомість 
до того, що тільки єдина, сильна влада, що 
володіє надповноваженнями, здатна мобі-
лізувати економічні та людські ресурси в 
разі будь-яких військових дій. Воєнізоване 

суспільство та держава можуть бути тільки 
тоталітарними і поліцейськими. Поліцей-
щина – зворотна сторона напіввійськового 
суспільства та держави. Останні, «зорієнто-
вані на війну», з презирством відносяться 
до всякого роду демократичними правила-
ми, стандартами, свободою людини тощо. 
На превеликий жаль, у сучасному світі за-
гальнолюдські цінності поки що не стали 
благами загальнопланетарного масштабу. 
Існує багато регіонів, де війна або її постій-
не очікування є об’єктивною реальністю.
Протистояння двох систем в епоху хо-

лодної війни закінчилось катастрофою од-
нієї з них. Безумовно, світ від цього багато 
виграв, але він дещо втратив. Домінування 
понаддержави за своїми вимірами намага-
ється перекроїти світ, яка проголошувала 
зоною своїх інтересів території за тисячі 
миль від своїх кордонів, реально призвело 
до того, що міжнародно-правові інститути 
втрачають своє колишнє становище і ніби 
відходять на другий план. «Понаддержа-
ва», по суті, стає «міжнародною поліцей-
ською».
Поліцейська держава може сформува-

тися і як антитеза державі кримінальній. 
Тоталітарні, поліцейські режими мають 
одну особливість. Вона виражається в тому, 
що в таких державах порівняно мала пито-
ма вага загальнокримінальної злочинності. 
Маховик репресій, розрахований насам-
перед на «політично неблагонадійних», 
виявляється й на загальному стані право-
порядку. Версія про те, що зростання зло-
чинності є свого роду платою за лібераль-
ні перетворення, що заслуговує на увагу. 
За всією видимістю, кримінальна держава 
має місце тоді, коли влада на всіх рівнях і 
злочинні синдикати утворюють своєрід-
ний державно-кримінальний симбіоз, що 
спрямований на отримання надприбутків. 
Справа в тому, що зазвичай у таких дер-
жавах пануюча еліта складається в осно-
вному з людей, чия діяльність побудована 
на півлегальному і нелегальному з’єднанні 
економічної, політичної та кримінальної 
влади. Наслідком цього є повне або част-
кове розкладання правоохоронної системи. 
Громадянин стає беззахисним і самотнім. 
Постійний страх через реальну можливість 
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стати жертвою насильства призводить до 
того, що він готовий вручити владу кому 
завгодно, тільки б установити «твердий 
порядок». Природно, виконання цього за-
вдання зажадає екстраординарних, поза-
судових та неправових методів. Політичні 
лідери авансують обіцянки розстрілювати 
на місці всякого роду ґвалтівників і злодіїв, 
стають найбільш популярними. Як прави-
ло, в цій ситуації з’являється лідер-аскет, 
не обтяжений вантажем компромату, що 
створює апарат із собі подібних, а далі по-
чинається зведення рахунків, боротьба з 
корупцією, роблячи кар’єру, наведення по-
рядку залізною рукою.
Але й тут фінал можна передбачити у 

всіх подробицях. «Очищення від скверно-
ти» майже неминуче веде до поліцейщини. 
У деяких сучасних, у тому числі демокра-
тичних, державах злочинність стала про-
блемою, яка заперечує здоровий, мораль-
ний державний початок досягнути той ру-
біж, дистанціюватися від якого вже немож-
ливо нормальними, звичайними методами. 
Вже зараз в окремих, ще недавно, здава-
лося, благополучних країнах в арсеналі 
методів роботи правоохоронних структур 
зустрічаються такі, які важко поєднати з 
демократичними політичними режимами.
Найбільші шанси стати кримінальною 

державою мають ті з них, де йдуть проце-
си перерозподілу, поділу власності, що на-
лежала раніше державі. Держава в даному 
випадку просто не в змозі ефективно про-
тистояти криміналізації насамперед еко-
номіки, оскільки державні чиновники самі 
беруть участь у цьому процесі, часто в заву-
альованій формі. Боротьба зі злочинністю 
неминуче приймає характер імітації, має 
поверхневий характер і приречена на про-
вал. Зникає віра у справедливість, і вини-
кає проблема легітимності влади. Заклики 
останньої щодо дотримання законів вигля-
дають як лицемірство й фарс. Суспільство, 
позбавлене моральних і правових орієнти-
рів, яке втомилося і виснажене від власної 
свободи, рано чи пізно саме віддається під 
«владу сильної руки».
Поліцейська держава може утвердити-

ся й там, де існують гострі міжнаціональні 
проблеми, які мають тенденції перетвори-

тися в етнічні війни. Це, мабуть, найстраш-
ніші війни, які відомі людству. В етнічних 
війнах немає ні правих, ні винних. Вони 
залишаються в пам’яті багатьох поколінь. 
Аргументи розуму стають жертвою націо-
нальної помсти. Міжнаціональні конфлік-
ти до часу знаходяться під спудом надпо-
тужної, тоталітарної влади. Як тільки вона 
слабшає, всі образи, подібно вулкану, ви-
хлюпуються назовні й приймають форму 
расової, сліпої ненависті. У такі періоди 
можна спостерігати ностальгію за «стари-
ми порядками», бо це менше зло, ніж ві-
йна багатьох поколінь.
Очевидно, поліцейська держава є ак-

туальною проблемою насамперед для тих 
країн, які недавно звільнилися від тота-
літарного минулого. Тут у будь-яку хви-
лину маятник політичного життя може 
коливатися у протележний бік, оскільки 
для цього існує благодатне підґрунтя. До 
демократії, до правової держави не мож-
на прийти відразу, за невеликий період 
часу. Тут не повинно бути місця ніяким 
ілюзіям. Демократія, ринок – найкраще, 
що придумало людство, але саме краще, 
а не ідеальне. Вони несуть з собою багато 
витрат, втрат, які болісно сприймаються 
людьми, ще зовсім недавно існували в ін-
шій системі координат. Перехідний період 
– найважчий і найболючішій. Звичайно, 
там, де багато десятиліть існують стійкі 
демократичні, ліберальні традиції, виник-
нення тоталітарної держави практично не-
можливе. А ось там, де століттями держава 
обожнювалась, де майже не існувало гро-
мадянське понадсуспільство, де до права, 
закону, свободи людини ставилися як до 
чужих явищ, там розлучитися з минулим 
досить складно. Чим сильніше тоталітарна 
спадковість, чим бідніша політична й пра-
вова культура, тим частіше маргінальна 
свідомість вчорашнього обивателя повер-
тається назад. 
Говорячи про фактори, слід зазначити, 

що поліцейську державність, можна лише 
будувати якусь версію, або припущення. 
Не можна однозначно сказати, що при на-
явності тих чи інших умов, тоталітаризму, 
поліцейщини не уникнути. Все вбачається 
досить умовно.
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SUMMARY 
The author reveals the topical issues of 

historical and theoretical and legal research and 
suggests ways of solving the problem that arise in 
the conditions of building a legal state. The author 
considers the ideas of the philosophical vision of the 
existence of a police state, which continues to be an 
attribute of public consciousness, as well as liberal 
theories.
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ричного та теоретично-правового дослідження 
й пропонує шляхи подолання проблеми, що ви-
никають в умовах розбудови правової держави. 
Автором розглянуто ідеї філософського бачення 
щодо існування поліцейської держави, що продо-
вжують залишатися таким же атрибутом сус-
пільної свідомості, як і ліберальні теорії.
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ватна особа, адміністрація, бюрократичний 
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на її території. При цьому держава уникає 
використання джерел таких доходів – вони 
підлягають оподаткуванню, навіть у випад-
ку якщо походять із закордонних терито-
рій;

2. Держава оподатковує всі доходи 
осіб, що отримані на її території, незалежно 
від країни резидентності цих осіб.
Як і більшість розвинутих країн світу, 

Україна поєднує обидва підходи у організа-
ції своєї податкової системи [1].
Позаяк Україна здійснює активну зо-

внішньоекономічну діяльність, визначення 
статусу резидента має особливо важливе 
значення. У вітчизняному законодавстві 
дефініція поняттю резидента надається у 
Податковому кодексі України: «резиденти» 
– це:
а) юридичні особи та їх відокремлені 

особи, які утворені та провадять свою діяль-
ність відповідно до законодавства України з 
місцезнаходженням як на її території, так і 
за її межами;
б) дипломатичні представництва, кон-

сульські установи та інші офіційні представ-
ництва України за кордоном, які мають ди-
пломатичні привілеї та імунітет;
в) фізична особа – резидент – фізична 

особа, яка має місце проживання в Україні 
[2].
Важливо, що саме фактичне проживан-

ня на території України визначає резиден-
та, а не громадянство. Як бачимо, податко-
вий кодекс чітко відображає описані вище 
положення. Уточнення потребує статус осо-

З плином часу мобільність населення 
збільшується все інтенсивніше. Технічний 
прогрес зробив переміщення на великі від-
стані доступним різним верствам населен-
ня. Внаслідок цього ситуації, коли особа є 
громадянином однієї держави, а працює чи 
веде бізнес на території іншої країни або ж 
тривалий час мешкає в межах іноземної дер-
жави – стають все більш поширеними. Про-
те, якщо особа веде економічну діяльність 
одразу в межах декількох країн або держав. 
Все це розповсюджується й на громадян 
України – мільйони громадян сезонно або 
на постійній основі працюють за кордоном. 
Так само чисельна кількість іноземців веде 
господарську діяльність на території Укра-
їни. 
За таких обставин, крім всього іншого, 

постає наступна проблема – до бюджету якої 
держави має сплачувати податки така кате-
горія громадяни? Для вирішення даної про-
блеми існує два підходи:

1. Держава може оподатковувати всі 
види доходів осіб, які мають резидентність 
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би, які певний час проживають за її межами. 
Отже, Податковий кодекс містить наступні 
положення:

«…У разі якщо фізична особа має міс-
це проживання також в іноземній державі, 
вона вважається резидентом, якщо така осо-
ба має місце постійного проживання в Укра-
їні; якщо особа має місце постійного про-
живання також в іноземній державі, вона 
вважається резидентом, якщо має більш 
тісні особисті чи економічні зв’язки (центр 
життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо 
державу, в якій фізична особа має центр 
життєвих інтересів, не можна визначити, 
або якщо фізична особа не має місця постій-
ного проживання у жодній з держав, вона 
вважається резидентом, якщо перебуває в 
Україні не менше 183 днів (включаючи день 
приїзду та від’їзду) протягом періоду або пе-
ріодів податкового року... Якщо неможливо 
визначити резидентський статус фізичної 
особи, використовуючи попередні положен-
ня цього підпункту, фізична особа вважаєть-
ся резидентом, якщо вона є громадянином 
України…Достатньою підставою для визна-
чення особи резидентом є самостійне визна-
чення нею основного місця проживання на 
території України у порядку, встановленому 
цим Кодексом, або її реєстрація як самозай-
нятої особи…» [3].
Основними ознаками, за якими визнача-

ється податкова резидентність України для 
осіб, які мають місце проживання закордо-
ном, встановлюється:

1) якщо такі особи мають постійне міс-
це проживання в Україні;

2) якщо такі особи мають більш тісні 
особисті чи економічні зв’язки (центр жит-
тєвих інтересів) в Україні;

3) якщо такі особи перебувають в Укра-
їні не менше 183 днів протягом податкового 
періоду;

4) якщо такі особи є громадянами 
України.
Як бачимо, шляхом переліку вказаних 

ознак, законодавцем передбачається кон-
струкція визначення статусу резидента осо-
би, у разі наявності у неї місць (місця) про-
живання поза межами України.
Кожна з ознак є достатньою, щоб вважа-

ти особу резидентом. Кожна наступна вико-

ристовується у випадку, якщо наявність по-
передньої точно встановити неможливо. Від-
повідно, першочерговою ознакою є постійне 
проживання в Україні. Воно підтверджується 
реєстрацією особи за місцем проживання [4]. 
За Законом України «Про свободу пе-

ресування та вільний вибір місця прожи-
вання», місце проживання визначається як  
адміністративно-територіальна одиниця, на 
території якої особа проживає строком по-
над шість місяців на рік [5].
Центром життєвих інтересів визнається 

місце постійного проживання членів сім’ї 
особи або місце її реєстрації як суб’єкта під-
приємницької діяльності. Документами, що 
посвідчують це є довідки про постійне (тим-
часове) проживання членів сім’ї на території 
України, їх паспорти, свідоцтва про реєстра-
цію суб’єкта підприємницької діяльності.
Проміжок у 183 дні, протягом яких осо-

ба перебувала на території України може 
бути підтверджений відповідними докумен-
тами. Законними підставами перебування 
на території України для іноземців та осіб 
без громадянства є підстави, встановле-
ні Законом України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства»[6]. Від-
повідно до цього закону, іноземці та особи 
без громадянства отримують посвідку на 
постійне (тимчасове) проживання. Цей до-
кумент посвідчує особу іноземця або особу 
без громадянства та підтверджує законні 
підстави для тимчасового проживання в 
Україні. Реєстрація таких осіб здійснюється 
у пунктах пропуску через державний кор-
дон України органами охорони державно-
го кордону, шляхом поставлення у їхньому 
паспорті відповідної відмітки. Якщо ж Зако-
ном передбачено її не виставляння, то пері-
од перебування особи на території України 
посвідчується спеціальною довідкою, вида-
ною органами прикордонної служби. Отже, 
документами, що підтверджують перебу-
вання особи на території України протягом 
183 днів, є:

1) паспорт з відміткою, проставленою 
органами прикордонної служби, що вказує 
дату перетину кордону;

2) спеціальна довідка, видана органами 
прикордонної служби у момент перетину 
кордону;
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3) довідка про постійне (тимчасове) 
проживання на території України.
А також документи, на підставі яких він 

тимчасово (постійно) проживає в Україні та 
документи, що підтверджують право влас-
ності (користування) на житло, визначене 
ним як місце тимчасового (постійного) про-
живання в Україні.
Проте обходячи цю конструкцію ознак, 

особа може самостійно визначити свою ре-
зидентність в Україні шляхом визначення 
на її території свого основного місця прожи-
вання [7]. 
Проблема полягає в тому, що визначен-

ня поняттю «основне місце проживання», 
переліку його ознак, процедури реєстрації 
його не надається ні Податковим кодексом, 
ні іншими законодавчими актами України. 
Заповнення цієї прогалини в законодавстві 
сприятиме втіленню принципу правової 
визначеності, удосконаленню вітчизняно-
го податкового законодавства, збільшенню 
ефективності податкового регулювання в 
Україні. Такожд, Податковий кодекс не пе-
редбачає жодного документу, який би за-
свідчував статус резидента в Україні. Більше 
того, ДПА покладає обов’язок визначення 
статусу резидента щодо іноземців на нотарі-
усів [8], які є відповідальними за перевірку 
достовірності сплати фізичною особою-іно-
земцем податку на доходи фізичних осіб. Це 
прямо суперечить положенням Податково-
го кодексу, який визначає, що відповідаль-
ним за сплату податку є сам платник або у 
передбачених випадках – податковий агент. 
Нотаріус не є в даному випадку платником 
податку чи податковим агентом.
Таким чином, можна стверджувати, що 

попри те, що загалом докладено значну ува-
гу до законодавчої деталізації податкової 
резидентності в Україні, особливо для осіб, 
що мають місця проживання за кордоном, 
у встановленні цього статусу все ще існують 
окремі прогалини, заповнення яких ствер-
дило і підтримало б проголошений прин-
цип правової визначеності.
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TAX RESIDENCE ON THE LEGISLA-
TION OF UKRAINE: THEORETIC AND 

LEGAL ASPECT

In the year 2016, Ukrainian budget has 
received 766 414 millions of hryvnas from the 
taxation. Literally, these sums are critically im-
portant for the country`s balance, they consist 
83% of the Ukrainian`s treasury at all. This 
money is fully paid only by the list of persons, 
called tax residents. They can both be citizens 
of Ukraine or foreigners. Only residents are le-
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gally compelled to pay taxes in Ukraine. Even 
though at fi rst sight such sum may seem very 
big, it is steel not enough for Ukraine to cover 
all of its expenses – in the same year, defi cit of 
national budget was 2.97% of GDP. 

Due to the fact, that Ukrainian government 
has proclaimed its general aim to attract a lot 
of foreign investments to the state`s economy, 
which is now starving a great loses because of 
the crisis, in order to overcome this crisis itself, 
and an exemptional importance of full under-
standing of tax system of Ukraine for the inves-
tors, when they do accounting calculations of 
making investments in Ukraine, the problem of 
defi ning the tax residential status in Ukraine 
clearly arises. The signifi cance of foreign inves-
tors for the Ukraine right now is diffi cult to be 
overrated.

Uncomplete legal system in country may 
be a strong reason for the investors to abstain 
from putting up money in this nation`s econ-
omy. So, to avoid such situation, modernizing 
and keeping the national legislation complete 
is very important factor for creating a comfort-

able investment climate. One of the most im-
portant element of legislation, which is being 
considered by investors is defi ning of tax resi-
dential status in country.

Also, there are a lot of foreigners, who work 
in Ukraine, or own business there. The hard 
times of Ukraine, and, especially, anti-terrorist 
operation on the East, have caused great raise 
of amount of international humanitarian stuff 
and volunteers in country. UN, OSCE, Red 
Cross Committee, and similar organizations 
enlarged their presence in Ukraine. Sums, 
that may be paid as taxes from theirs repre-
sentatives` economical activities on territory 
of Ukraine are very precious for the Ukraine 
in its nowadays harsh political and economical 
situation, when every coin of budget fi nancial 
resources is important foe nation. So, problem 
of defi ning tax residential status of foreigners 
– another words, do they need to pay taxes in 
Ukraine, – arises clearly too.

This article is dedicated to analyzing of the 
legal aspect of defi ning of tax residential status 
in Ukraine. The defi nition, procedure of defi n-
ing, problems of establishing for persons are 
considered. Due to all these activities, certain 
recommendations are developed.

SUMMARY 
The article analyzes the peculiarities of tax 

residency in the current legislation of Ukraine. 
The current issue of detailing the tax residency in 
Ukraine, especially for those who have a residence 
outside Ukraine, is highlighted.

Keywords: state, foreign citizens, business, 
territory, economic activity, citizens, budget.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано особливості подат-

кової резидентності за чинним законодавством 
України. Висвітлено актуальне питання дета-
лізації податкової резидентності в Україні, осо-
бливо для осіб, що мають місця проживання за 
межами України. 
Ключові слова: держава,іноземні громадяни, 

бізнес, територія, економічна діяльність, гро-
мадяни, бюджет.
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ÄÎ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ ÄÈÒÈÍÈ, ÙÎ 
ÍÀÐÎÄÆÅÍÀ ²Ç ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍßÌ ÏÐÎÖÅÄÓÐÈ 

ÑÓÐÎÃÀÒÍÎÃÎ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ

В статье рассматриваются вопросы 
суррогатного материнства. Акцентируется 
внимание на проблемах правового статуса ре-
бенка, рожденного с применением процедуры 
суррогатного материнства. Указывается на 
необходимость обеспечения права на жизнь, 
на воспитание в семье, знать свои родителей, 
на заботу и опеку, право на тайну происхож-
дения.
Ключевые слова: суррогатное материн-

ство, право на продолжение рода, репродук-
тивные права, права человека.
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− залишити за собою потомство. Проте у 
сучасних умовах людство гостро зіткнулося 
з проблемою безпліддя, наслідки боротьби 
із якою вимагають по-новому подивитися 
на питання походження дітей. З медичної 
точки зору, сурогатне материнство передба-
чає перенесення ембріона, отриманого за-
плідненням яйцеклітини біологічної мате-
рі – дружини спермою біологічного батька 
– чоловіка, в порожнину матки іншої жінки 
та виношування дитини, яка є біологічно 
«чужою» для жінки. У перекладі на медич-
ну термінологію така процедура називаєть-
ся екстракорпоральне запліднення та може 
здійснюватися лише у спеціалізованих ме-
дичних закладах високо кваліфікованими 
спеціалістами [1]. Отож виникає безліч про-
блем юридичного, етичного та медичного 
характеру. 
Більшість наукових досліджень у вітчиз-

няному правовому просторі присвячена 
цивільно-правовим аспектам сурогатного 
материнства. Зокрема, аналізуються права, 
обов’язки та відповідальність сторін догово-
ру сурогатного материнства. Сторонами виз-
начають подружжя, що надає генетичний 
матеріал, сурогатну мати, як гестаційний 
курєр, котра зобов’язується виносити ге-
нетично нерідну динину та народити її, 
а також медичні заклади, що здійснюють 
допоміжні репродуктивні технології.

Стан дослідження
На сьогодні значно зріс інтерес науков-

ців щодо процесу, ознак, вимірів та проблем 

Постановка проблеми
Проблема правового регулювання прав 

людини завжди залишається актуальною 
сферою для дослідження. До таких також 
слід віднести право на продовження роду, 
тобто право на материнство чи батьківство. 
Для людини воно є основним, невід’ємним 
та виражає природню онтологічну сутність 
живого індивіда. 
Правовідносини батьків і дітей ґрунту-

ються на походженні дитини від батьків. 
Під терміном «походження дітей» слід розу-
міти їх кровне (біологічне) походження від 
конкретних чоловіка і жінки, зареєстроване 
в органах реєстрації актів цивільного стану 
з дотриманням певного порядку. На пер-
ший погляд, цей порядок мав би закріплю-
вати процедуру підтвердження генетичного 
зв’язку новонародженої дитини та її батьків, 
а отже, слугувати свідченням реалізації при-
родного бажання і права кожної людини 
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репродукції в цілому та й окремого аспекта 
– права на сурогатне материнство. Більшість 
проблем розглядається в цивільно-правово-
му аспекті, зокрема через аналіз договірних 
відносин сурогатного материнства, з-поміж 
них В. Біленко, Ю. Коренга, Р. Стефанчук, 
В. Москалюк, О. Явор та інші. Деякі тео-
ретичні аспекти розглядали такі вітчизня-
ні науковці, як Л. Васечко, І. Жаровська, 
Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Скакун 
та ін. Правова характеристика права на су-
рогогатне материнство набагато ширша, 
і повинно включати приватно-правові та 
публічно-правовові сфери. Тобто важливим 
є на міжнародному та національному рівні 
визначити аспекти правового регулюван-
ня права на сурогатне материнство. Окрім 
того, практично не дослідженою є сфера 
правового статусу дітей, що народилися в 
результаті використання процезури суро-
гатного материнства.
Підтверджуємо свою позицію тверджен-

ням А. Кухар про те, що незначна кількість 
та низька ефективність правових актів, що 
ма ють відношення до сурогатного материн-
ства, не дають змогу створити базу для за-
безпечення на належному рівні захисту прав 
та інтересів сурогатної матері, з одного боку, 
подружжя – з другого, а також врахування 
при цьому прав та інтересів дитини, яка має 
народитися, згідно з метою про грами з су-
рогатного материнства [2, с. 345].

Метою цієї статті є аналіз правового ста-
тусу дитини, що народжена із застосуванням 
процедури сурогатного материнства.

Виклад основних положень
Репродуктивні технології, в тому числі 

сурогатне материнство на сьогодні вже є 
доволі розвиненим методом реалізації пра-
ва на продовження роду. За деякими дани-
ми на сьогодні у світі живе близько 1 млн 
дітей, які народ жені завдяки застосуванню 
допоміжних репродуктивних технологій.              
У деяких державах такі діти складають від 
1 до 3-4 % від усіх новонарод жених [3]. І це 
з огляду на те, що сурогатне материнство як 
процедура дозволене тільки в п’ятнадцяти 
країнах світу [4, с. 51], інші або забороняють 
її, або не містять правового регулювання 

вказаного методу. Відсутнє чітке міжнарод-
не регулювання цієї проблематики, що зу-
мовлено низкою етичних та правових чин-
ників.
Однак не дивлячись на певний право-

вий «хаос», що панує у цій сфері, все ж ви-
значення статусу дітей народжений за допо-
могою процедури сурогатного материнства 
потребує аналізу в наступних аспектах, як-
от: право на життя плоду, що має народити-
ся з допомогою вказаної процедури, право 
на здоров’я таких дітей, забезпечення прин-
ципу рівності та недискримінації для такої 
категорії неповнолітніх. Розглянемо їх де-
тальніше.

1. Право на життя дитини, що зачата за 
допомогою методу сурогатного материнства. 
Демократична держава сьогодні закріплює 
право людини на життя та здоров’я як най-
вищу соціальну цінність. Вперше право на 
життя задекларовано у ст. 3 Загальної декла-
рації прав людини в 1948 році, де зазначено, 
що «кожна людина має право на життя, на 
свободу і на особисту недоторканість» [5]. 
Більшість конституційних актів цивілізо-

ваних народів декларує право на життя лю-
дини як невід’ємне соціальне благо. Консти-
туція України у ст.27 закріплює положення: 
“Кожна людина має невід’ємне право на 
життя. Ніхто не може бути свавільно по-
збавлений життя. Обов’язок держави – за-
хищати життя людини”. Право на життя є 
першоосновою реалізації всіх прав людини. 
Включає це право першочергово право 

на народження. Право на життя має тільки 
живонароджена особа та така, що підпадає 
під критерії життєздатності, які визначені 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
(маса тіла – 500 г і більше, або зріст – 25 см. І 
більше, або народження на строку вагітнос-
ті 22 тижні і більше). Тобто неважливим є 
факт згоди сурогатних батьків у подальшо-
му утримувати цю дитину, невагомим також 
є факт згоди чи не згоди на народження ди-
тини сурогатною матір’ю. 
Питання слід ставити раніше у часових 

рамках, оскільки правове регулювання в 
цьому є одностайним. Слід обумовити право 
плоду на народження. У першу чергу, необ-
хідно дотримуватися тих же правових норм, 
що стосуються рідного плоду матері.
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Вказане питання є дуже вагомим. Дер-
жави по-різному ставляться до можливолсті 
жінки переривати вагітність від жорсткої за-
борони до права здійснювати переривання 
вагітності за власним бажанням жінки до 
певного терміну.
Міжнародне право визначає ст. 16 Кон-

венції Організації Об’єднаних Націй про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жі-
нок від 18.12.1979 [6]), що жінки мають пра-
во вільно вирішувати питання про кількість 
дітей і проміжки між їх народженням та до-
ступу до інформації, освіти, а також засобів, 
які дозволяють їм здійснити це право. На-
ціональні норми вказують критерії закон-
ності аборту. Отож, діти, які зачаті за допо-
могою процедури сурогатного материнства, 
повинні підпадати під дію тих же норм, що 
визначені в національному праві для всіх 
дітей. Цей критерій є визначальним для їх 
правового статусу. 

2. Право знати своїх батьків, право на 
їх турботу, право на спільне з ними прожи-
вання та виховання в сім’ї, опіку та догляд. 
Більшість положень сурогатного материн-
ства ґрунтується на договірних відносинах. 
Однак обов’язок держави захистити кожну 
людину, в тому числі забезпечити їй право 
на життя, належні умови життя. П. 2 ст. 123 
Cімейного кодексу України вказує, що у разі 
перенесення в організм іншої жінки ембріо-
на людини, зачатого подружжям (чоловіком 
та жінкою) у результаті застосування допо-
міжних репродуктивних технологій, бать-
ками дитини є подружжя. Однак вважаємо 
за необхідне також закріпити заборону по-
дружжя відмовитися від запису їх батьками 
дитини. Вказана заборона зумовлена інте-
ресами дитини, оскільки може виникнути 
ситуація, коли батьки могли змінити думку 
щодо потреби мати дитину. Як наслідок, ди-
тина є сиротою, а батьки-замовники не не-
суть жодної відповідальності. У разі відмови 
обох сторін дитина в повній мірі повинна 
бути повністю забезпечена матеріальною 
підтримкою в майбутньому.
Особливо це зумовлено тим, що діти 

народжені за допомогою технології суро-
гатного материнства мають нижчий рівень 
здоров’я, ніж їхні однолітки. Існує навіть 
думка, що вони навіть становлять загрозу 

для генофонду. Так за даними багатьох ві-
тчизняних та іноземних авторів, діти, які 
народжені внаслідок застосування ДРТ, 
мають певні особливості розвитку і стану 
здоров’я [7]. Вони більш схильні до хро-
нічних захворювань, і серед захворювань 
найпоширенішою була невропатологія – 
(86,95±4,96) %. Аномалії розвитку і ознаки 
морфофункціональної недозрілості встанов-
лено у (54,34±7,34) % обстежених. Дефіцит-
ні стани, як-то анемія, рахіт – зустрічалися 
у (43,47±7,3) та (4,34±3,0) % дітей відпо-
відно. Низький рівень життєвого потенці-
алу характерний не тільки для новонаро-
джених. На першому році життя алергічні 
прояви (атопічний дерматит) з’явилися у 
(13,04±4,96) % дітей, нефропатію діагнос-
товано у (10,86±4,58) %, гострі респіраторні 
захворювання перенесли (41,30±7,25) % об-
стежених [8] .

3. Право на таємницю інформації про 
народження дитини. Ст. 31 Конституції 
України визначає право на інформаційну 
приватність, також ст. 301 Цивільного кодек-
су України закріплює право на особисте жит-
тя та його таємницю. Таємниця особистого 
і сімейного життя є одним з прерогативних 
об’єктів захисту людини, що допомагає збе-
регти недоторканість її приватного життя, 
забезпечує право на честь та гідність. У сфері 
сімейних відносин, особливо у сфері новітніх 
репродуктивних технологій держава осо-
бливо скурпульозно повинна регулювати це 
питання. Для суспільства новітність, неви-
значеність, невідомість є предметом пересто-
роги. Немає жодної впевненості в тому, що 
діти, які народженні з використанням новіт-
ніх методик розвитку медицини та біотехно-
логій не стануть «білими воронами» соціуму. 
Збереження таємниці є важливим, у першу 
чергу, для нормального розвитку дитини. 
Вважаємо, що чинний нормативний акт 

України, що регулює репродуктивні техно-
логії, має прогалину в аспекті збереження 
таємниці інформації. П. 6.7. Порядку засто-
сування допоміжних репродуктивних тех-
нологій в Україні визначає, що «інформація 
про дитину, народжену сурогатною матір’ю, 
у день виписки з пологового будинку/відді-
лення по телефону надається до дитячої по-
ліклініки (за місцем проживання дитини)» 
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SUMMARY 
The article deals with the problems of surrogacy. 

Attention is focused on the problems of the child’s 
legal status that is born through the surrogacy 
procedure. It’s indicated the need to ensure the right 
to life of the child, the right to education in the 
family, the right to know their parents, care and 
custody, the right to privacy of origin.

Keywords: surrogacy, the right of reproduction, 
reproductive rights, human rights.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються питання суро-

гатного материнства. Акцентується увага на 
проблемах правового статусу дитини, що наро-
джена із застосуванням процедури сурогатного 
материнства. Вказується на необхідності за-
безпечення права на життя дитини, право на 
виховання в сім’ї, право знати свої батьків та 
на турботу й опіку, право на таємницю похо-
дження. 
Ключові слова: сурогатне материнство, 

право на продовження роду, репродуктивні пра-
ва, права людини.

[9].      Вважаємо, що така позиція нормот-
ворця є невиправданою, оскільки суперечить 
самій сутності права на приватність. Згідно 
зі ст. 39-1 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я пацієнт має право на таєм-
ницю про стан свого здоров’я, факт звернен-
ня за медичною допомогою, діагноз, а також 
про відомості, одержані при її медичному об-
стеженні. Особливо дивною видається мож-
ливість збереження медичної через таємниці 
повідомлення інформації  телефоном. Окрім 
того, це ще раз демонструє той факт, що є не 
виправданою відсутність належного право-
вого регулювання даної сфери на рівні комп-
лексного спеціального законодавчого акту. 

Висновок
В основу правового регулювання репро-

дуктивних технологій, у тому числі проце-
дури сурогатного материнства, поставлені 
цивільно-правові відносини. Це зумовило 
певну прогалину в забезпеченні належно-
го правового статусу дітей, що з’явилися на 
світ за допомогою вказаної новітньої мето-
дики. Отож забезпечення принципу рівно-
сті, недискримінації має стати основою для 
державного регулювання досліджуваного 
питання. Саме дитина, її права, законні ін-
тереси, життя, здоров’я, честь та гідність є 
підґрунтям для формування правової полі-
тики у сфері сурогатного материнства. 
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В статье проанализированы репрессив-
ные мероприятия советской власти относи-
тельно массовых выселений в Украине. Осве-
щены виды выселений по судовым решениям и 
нормативно-правовые документы, касающие-
ся механизма применения этих репрессий.
Ключевые слова: Криминальный кодекс, 

административно-территориальные едини-
цы, репрессии, нормативно-правовая база.
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тарні згадки зустрічаються у дослідженнях, 
присвячених історико-правовим аспектам 
процесу паспортизації у СРСР, проблемам 
функціонування певних адміністративно-
правових режимів. Крім того, у деяких на-
укових розвідках вказана проблема побіжно 
обкреслюється у контексті аналізу діяльнос-
ті тоталітарної системи. Саме тому ця про-
блема не знайшла належного висвітлення.

Формулювання цілей статті
 Метою цієї статті є висвітлення репре-

сивних заходів радянської влади щодо ма-
сових виселень в Україні у кінці 20-х- на по-
чатку 30-х рр. ХХ ст.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Наприкінці 20-х початку 30-х рр. ХХ ст. 
радянська влада виконуючи політику уряду 
і комуністичної партії Радянського Союзу 
здійснювала заборонно-обмежувальні захо-
ди стосовно різних категорій громадян, ви-
знаних державою соціально небезпечними.
Подолання хлібозаготівельної кризи, 

курс на суцільну колективізацію села супро-
воджувалися так званим розкуркуленням, 
здійснюваним надзвичайними методами. 
Не вдаючись до аналізу всіх передумов 

та нюансів розгортання масштабних акцій 
проти селянства, слід підкреслити, що вони 
були не спонтанними, а добре підготовлени-
ми й централізованими і, як наслідок, були 
започатковані не тільки на території радян-
ській Росії, а й в УСРР.

Постановка проблеми
Проблема масових виселень в Україні у 

кінці 20-х- на початку 30-х рр. ХХ ст. акту-
альна з декількох причин. По-перше, ґрун-
товний аналіз відповідних нормативних 
документів і матеріалів надає можливість 
простежити репресивні заходи радянсько-
го уряду і комуністичної партії Радянсько-
го Союзу щодо масових виселень в Україні 
у 20-30-х роках ХХ ст. По-друге, звернення 
до історичного досвіду, вивчення та засво-
єння уроків минулого, в тому числі і прак-
тики ізоляційних заходів у місцевостях, що 
отримали статус режимних, як і аналіз від-
повідної регламентної правової бази, спри-
ятиме уникненню можливих помилок у цій 
складній справі.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

У науковій літературі важко знайти чи-
сельні документи про репресивні заходи 
радянської влади щодо масових виселень в 
Україні, які розповсюджувалися на грома-
дян Радянського Союзу. Окремі фрагмен-
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5 липня 1929 р. Політбюро ЦК КП(б)У 
прийняло Постанову про складання списків 
господарств на «виселення». Пізніше, упро-
довж літа-осені того ж року, республіканські 
партійні органи неодноразово обговорюва-
ли питання щодо «виселення за межі Украї-
ни куркульських та поміщицьких родин»[1, 
арк. 20, 116].

30 січня 1930 р. був затверджений про-
ект постанови «Про заходи в справі лікві-
дації куркульських господарств у районах 
суцільної колективізації». Усі, хто підлягав 
розкуркуленню, в тому числі й члени се-
лянських родин, поділялися на три кате-
горії. Міцних господарів, віднесених до 
першої (52 тис. дворів), очікували арешти, 
заслання до таборів і навіть розстріл, а їх-
ніх родичів – депортації, родини другої 
категорії (112 тис. господарств) – також за-
слання у віддалені місцевості СРСР і тре-
тьої – видалення із власних домівок і роз-
селення за межами своїх сіл. Критерії цієї 
стратифікації були дуже розмиті, що ство-
рювало підґрунтя для свавілля каральних 
органів, яким доручалося реалізовувати ці 
заходи.
Суттєвим доповненням до цього доку-

мента стала інша постанова ЦВК та РНК 
СРСР від 1 лютого 1930 р. «Про заходи зі 
зміцнення соціалістичної перебудови сіль-
ського господарства в районах суцільної 
колективізації і боротьби з куркульством», 
яка конкретизувала заходи щодо селян, 
віднесених до третьої категорії. Зокрема, в 
ній надавалося безпрецедентне право місце-
вим органам влади – крайовим (обласним) 
виконавчим комітетам – застосовувати всі 
«необхідні заходи боротьби з куркульством 
аж до повної конфіскації майна куркулів і 
виселення їх з меж окремих районів і країв 
(областей)»[2, с.360].
Крім того, вказана постанова надавала 

крайовим (обласним) виконавчим комітетам 
право застосовувати у цих місцевостях всі 
«необхідні заходи боротьби з куркульством 
аж до повної конфіскації майна куркулів і 
виселення їх з меж окремих районів і кра-
їв (областей)». У такий спосіб уперше було 
«узаконене» масове позасудове покарання 
членів селянських родин, зокрема і шляхом 
примусового видалення з власних домівок.

4 лютого 1930 р. вищий законодавчий та 
виконавчий органи СРСР видали відповід-
ну секретну інструкцію[3, с.174], у якій ви-
значалась обов’язкова кількість «куркулів», 
які мали бути виселені: 3–5% від загальної 
кількості селянських господарств у межах 
конкретної адміністративно-територіальної 
одиниці.
Диференціювання селянських родин 

віддавалося на розсуд місцевих активістів, 
об’єднаних у бідняцько-наймитських комі-
тетах, функції яких взагалі не були чітко ви-
писані.
Порядок розселення селянських госпо-

дарств третьої категорії мали встановлюва-
ти окрвиконкоми. Утім, процедури, виписа-
ної в документах, на місцях мало хто дотри-
мувався. Здебільшого перший етап репре-
сій селянських родин здійснювався силами 
місцевого партійного, комсомольського та 
комнезамівського активу. Завжди відбува-
лася конфіскація, а також виселення усіх без 
винятку членів хліборобської родини з по-
мешкання.
Серед усіх репресованих селян біль-

шість становили ті, які виселялися за межі 
села: по СРСР 400–450 тис. родин (близько 
2 млн. селян), починаючи від квітня 1930 р., 
були виселені за так званою «третьою кате-
горією»[4, с. 154]. Їх розселяли в межах ра-
йону або сільради на нових позаколгоспних 
землях, у так званих «виселках».
За облаштування селян з третьої катего-

рії, переселених у межах однієї місцевості, 
зазвичай відповідала тамтешня адміністра-
ція. Крайові та обласні органи самі роз-
робляли положення про спеціальні сели-
ща «куркулів», принципи функціонування 
землеробської общини (артілі), їх права та 
обов’язки. Крім того, до справи облаштуван-
ня селянськ их родин третьої категорії долу-
чився Наркомзем УСРР, який 21 листопада 
1930 р. підготував спеціальний обіжник із 
цього питання. У ньому дублювалася біль-
шість приписів щодо «переселенських ви-
селків», а також чітко зазначалося, що селян 
треба наділяти землею «за мінімальними 
споживчими нормами» на відокремлених 
ділянках, на найдальших і незручних для 
сільськогосподарського використання зем-
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лях, розрахованих на спільне проживання 
10–20 господарств[5, с.248].
Уже на початку 1931 р. після короткої 

паузи тоталітарний режим пішов на друге 
коло масових примусових виселень. Радян-
ська держава у лютому надала крайовим 
та обласним виконкомам, урядам союзних 
і автономних республік право виселення 
селянських родин із меж районів суцільної 
колективізації. Відтепер внутрішньокрайо-
ві переселення скасовувалися не лише для 
другої, а й для третьої категорій селянських 
родин. Тим, кому до часу «пощастило» об-
межитися видаленням за межі села, згодом 
довелося виїжджати у віддалені місцевості 
СРСР[6, с. 107].
Отже, до під час проведення колекти-

візації право застосовувати режимно-обме-
жувальні заходи до селян надавалося не 
лише спеціальним судовим чи позасудовим 
органам, а й місцевій адміністрації, що свід-
чило про перетворення цих заходів у по-
всякденну каральну практику.
Як уже зазначалося, наприкінці 20-х – 

початку 30-х років із розширенням масш-
табів репресій та кола суб’єктів відбувалася 
подальша еволюція законодавства та удо-
сконалення практики позасудових репресій.

4 листопада 1929 р. ОДПУ прийняло 
наказ щодо міст і місцевостей, у яких забо-
ронялося проживання особам, висланим 
в адміністративному порядку. Це були так 
звані «мінус 6 пунктів», визначених наказом 
ОДПУ № 172 ще у 1924 р., а також тери-
торії областей та воєнних округів: 1) Мо-
сква і Московська область, 2) Ленінград і 
Ленінградська область, 3) Ростов-на Дону і 
Північно-Кавказький край, 4) Харків і Хар-
ківський округ, 5) Київ і Київський округ і-
6) Одеса і Одеський округ з забороною, 
окрім того, проживання в залежності від 
певної примітки в постанові Особливої на-
ради[7].

10 січня 1930 р. була ухвалена постанова 
ВЦВК і РНК РСФРР «Про вислання та за-
слання, що застосовується за судовими ви-
роками». Визначалися два види вислання 
за судовим вироком: а) видалення тільки з 
однієї місцевості) і б) кваліфіковане (із забо-
роною проживання в певних місцевостях, 
визначених у спеціальному переліку) і два 

види заслання (просте і в поєднанні з при-
мусовими роботами). Якщо максимальний 
строк судового вислання обмежувався 5 ро-
ками, то строк заслання міг тривати до 10 
років.
Звичайне вислання (п. «а») могло засто-

совуватися як основна міра «соціального за-
хисту» у разі засудження за будь-який зло-
чин, що за чинним Кримінальним кодексом 
передбачав санкцію у вигляді позбавлення 
волі на строк до одного року. Таке покаран-
ня призначалося у випадку, коли суд визнає, 
що «з метою охорони громадського порядку 
та відповідного впливу на засудженого, до-
цільним і достатнім стане його усунення із 
середовища, в якому він перебував».
Як додаткова міра, виселення на строк 

від одного року могло застосовуватися су-
дом на підставі ст. 23 Кримінального ко-
дексу РСФРР (ст. 21 КК УСРР). При цьому 
суд забороняв засудженому проживання 
на території певного округу, автономної 
області чи автономної республіки, яка не 
мала окружного поділу. Від суду залежало, 
чи забороняти, чи ні особі, яка висилалася, 
проживання в окремих місцевостях за осо-
бливим списком (режимні місцевості) НКВС 
РСФРР за погодженням з НКЮ РСФРР.
Виконання вироку про вислання здій-

снювалося через місцевий адміністрати в-
ний орган, якому суд надсилав копію ви-
року. Від засудженого при оголошенні ви-
року відбиралася підписка про те, що він 
зобов’язується виїхати з місцевості, прожи-
вання в якій йому заборонено, у тижневий 
термін після набрання вироком законної 
сили і не повертатися до неї упродовж ви-
значеного вироком строку. Висланий мав 
право проживати за своїми особистими до-
кументами у всіх інших місцевостях на свій 
розсуд й там не підлягав будь-яким видам 
реєстрації та нагляду.
У разі засудження до вислання із заборо-

ною проживання в окремих місцевостях та-
кож відбиралася підписка-зобов’язання не 
повертатися туди упродовж всього строку 
покарання. У разі порушення такої підпис-
ки, а також проживання в заборонених міс-
цевостях, винні підлягали переслідуванню 
за 1 ч. ст. 82 Кримінального кодексу РСФРР 
(ст. 78 КК УСРР), причому визначена судом 



31

Ïàùåíêî Ä.À. - Ðåïðåñèâí³ çàõîäè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ùîäî ìàñîâèõ âèñåëåíü...

за цією статтею міра «соціального захисту» 
в термін вислання не зараховувалася. З мо-
менту виходу цієї постанови всі раніше ви-
дані інструкції про порядок вислання та за-
слання за судовим вироком скасовувалися[8, 
с.79-82].
На виконання постанови про вислання 

за судовим вироком наказом ОДПУ № 19/10 
від 11 січня 1930 р. на місця доводилася ін-
струкція щодо механізму застосування цієї 
репресії, ухваленої рішенням позасудового 
органу – Особливої наради при ОДПУ від-
повідно до ст. «Положення про права ОДПУ 
у частині вислання та заслання» (див. наказ 
№ 172 от 2 квітня 1924 р.). У перших двох 
пунктах «а» і «б», як і в постанові ВЦВК і 
РНК РСФРР, подавалося роз’яснення змісту 
та процедури таких видів адміністративного 
покарання, як вислання з певної місцевості 
з наступною забороною проживання там і у 
деяких інших місцевостях, але вже на строк 
до трьох років. Передусім зазначалося, що 
це слід розуміти як видалення з тієї місце-
вості, де проживала особа, яка висилалася, із 
забороною проживати там на строк до трьох 
років. Далі доволі плутано викладалася про-
цедура виконання, яку слід  було розуміти 
наступним чином: а) особу, стосовно якої 
було ухвалене відповідне рішення, змушу-
вали підписати заздалегідь підготовлене для 
неї «зобов’язання», як правило, упродовж 
тижня виїхати з тієї місцевості, де їй було 
заборонено проживати. Окремою ремар-
кою підкреслювалося, що цей термін може 
бути скорочений до одного дня. Зокрема, 
зазначалося: «Ніякими іншими правовими 
обмеженнями, так само як і обмеженнями 
вільного пересування і проживання поза 
забороненою місцевістю, вислана особа не 
підлягає». На відміну від згаданих осіб, ін-
шій категорії примусово видалених, про 
яку йшлося нижче в Інструкції у пункті «б», 
окрім місцевості, звідки вона була виселена, 
заборонялося проживати у низці населених 
пунктів, перелічених у додатку до документа. 
Такий захід, як адмінвислання, мав два види: 
а) вислання із забороною проживання у шес-
ти населених пунктах («мінус 6») і понад це – 
із забороною проживання в прикордонних 
округах (губерніях) або без такого; б) ви-
слання з місцевостей відповідно п. «а» і «б», 

але з прикріпленням до певного населеного 
пункту на термін до 3-х років[9].
Для осіб, згаданих у п. «а» та «б», не пе-

редбачалося відповідного контролю з боку 
ОДПУ – ні т.зв. «гласного контролю», ані 
«агентурного спостереження». З’являтися 
на регулярну реєстрацію зобов’язувалися 
тільки ті, хто висилався з прикріпленням до 
певної місцевості, або засилався у віддаленні 
райони СРСР.
На порушників цієї відомчої директиви 

про адміністративне покарання, так само як 
і у випадку судового вироку, очікувала вже 
кримінальна відповідальність. У додатку по-
давалися списки місцевостей, де забороня-
лося проживання тим, хто був видалений 
з обмеженням в’їзду до певних місцевос-
тей (як загальносоюзних, так і по окремих 
республіка х): Московська, Ленінградська 
області, Північнокавказький край і Дагес-
тан, Харківський, Київський та Одеський 
військові округи; по РСФРР – додатково всі 
прикордонні округи та всі центральні окру-
ги областей, країв і автономних республік, 
по БСРР – територія Білоруського військо-
вого округу, по Туркменській СРР – мм. Аш-
хабад, Кирки, Мерв та їх округи; а також вся 
територія Української, Узбецької, Таджиць-
кої СРР і Каракалпацька АСРР[9].
На тлі посилення репресивної складової, 

на перший погляд, дещо дивно виглядали 
заяви влади про пом’якшення дискриміна-
ційних заходів. 22 березня 1930 р. ЦВК і 
РНК СРСР видали постанову «Про усунен-
ня порушень виборчого законодавства Со-
юзу РСР». ЦВК союзних республік запропо-
новано негайно створити спеціальні комісії 
для встановлення випадків неправильного 
позбавлення громадян виборчих прав та 
протиправного застосування додаткових 
обмежень у формі виселення з міст[10]. На-
справді ці кроки мали декларативний ха-
рактер і практично не вплинули на загальне 
репресивне спрямування політики радян-
ської влади.
У періо д 1929 р. – на початку 1932 р. 

здійснювалися заходи з «очищення прикор-
донної смуги шляхом видалення звідти «не-
певних» та «підозрілих « категорій осіб.
У протоколі засідання Президії ЦВК 

СРСР від 17 липня 1929 р. зафіксовано: 
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«Доповнити ст. 13 положення про охорону 
державних кордонів СРСР приміткою тако-
го змісту: «Особи, які в’їхали й поселилися 
в межах 7 ½ км смуги СРСР без спеціаль-
них на те дозволів, підлягають видаленню з 
меж вказаної прикордонної смуги органами 
ОДПУ в адміністративному порядку»[11, 
арк. 94-98].
З прикордонних районів масово виселя-

ли ті категорії місцевих мешканців, яких ра-
дянські власті вважали «неблагонадійними» 
чи «шкідливими». За даними вітчизняного 
дослідника І.Винниченка, прикордонні за-
гони на території УСРР упродовж 1930 р. 
вилучили з прикордонної смуги 4906 осіб, 
серед яких значну кількість становив «кур-
кульський елемент»[12, с. 24].
З 22 квітня 1931 р. особи, хоча б раз ви-

слані з прикордонних районів, назавжди 
втрачали своє право на постійне проживан-
ня в них без відповідного попереднього до-
зволу ОДПУ навіть у тому випадку, якщо 
термін виселення вичерпався. Це дискримі-
наційне обмеження того дня було зафіксова-
не у наказі ОДПУ № 196/120«Про заборону 
в’їзду у прикордонні райони тимчасово і на 
постійне проживання всім [раніше] висла-
ним в адміністративному порядку». Вказана 
категорія громадян у разі порушення цього 
припису виселялася у примусовому порядку 
упродовж 10 днів[11, арк. 97].

13 грудня 1931 р. була ухвалена постано-
ва РНК СРСР, відповідно до якої упродовж 
наступного півріччя передбачалося здійсни-
ти чергове «очищення» прикордонної смуги 
від «куркульських, антирадянських, воро-
жих та соціально-чужих елементів», зокрема 
й на ділянці, що межувала з Польщею. За-
мість видалених осіб наказувалося заселити 
цю місцевість «надійними, перевіреними та 
нейтральними елементами», здійснюючи 
при цьому ретельний контроль, аби до но-
востворених колгоспів не «проникли анти-
радянські елементи»[11, арк. 94]. На вико-
нання союзної постанови РНК УСРР 15 січ-
ня 1 932 р. відреагував своєю ухвалою «Про 
господарське та політичне зміцнення при-
кордонної смуги», у якій конкретизував зону 
проведення відповідних заходів: «у всіх ра-
йонах першої зони і додатково – у найбільш 
засмічених і важливих у політичному від-

ношенні наступних 10 районах другої зони: 
Н[овоград]-Волинському, Мархлевському 
Шепетівському, Антонинському, Красилів-
ському, Проскурівському, Дунаєвецькому, 
Китайгородському, Томашпільському, Бир-
зульському»[11, арк.95].
Ці та інші рішення, як і практичні захо-

ди радянської влади, чітко вказували на її 
наміри у справі санації особливої зони у ра-
дянському прикордонні. Втім керівництво 
держави намагалося не лише означені, а й 
інші місцевості «очистити» від осіб, які пози-
ціонувалися, як політичні опоненти.
Карально-репресивні органи стали слух-

няним знаряддям втілення цього курсу, 
створюючи відомчі інструкції, які регла-
ментували виконання політичних рішень і 
в юридичному ключі прописували ці захо-
ди. У цей час відбулося унормування, роз-
ширення режимних місцевостей, зокрема і 
заборонених для проживання виселених й 
деяких інших категорій осіб.
Іманентною ознакою цього та пізнішого 

періодів розвитку радянського права, зо-
крема і у сфері застосування інституту вида-
лення/вислання як у судовому, так і позасу-
довому порядку, стало впровадження прин-
ципу об’єктивного ставлення у провину, за 
яким кримінальна відповідальність або по-
засудове покарання у вигляді вислання об-
ґрунтовувалося не реальною провиною тієї 
чи іншої особи, а суб’єктивною оцінкою, на-
думаною мотивацією – «причетністю до зло-
чинного середовища», міркуваннями «полі-
тичної доцільності».
Окрім цього, більшовицький режим 

вдався до репресивних заходів у вигляді ви-
слання великої кількості селян за межі своїх 
сіл, що взагалі не підпадало ані під судову 
форму покарання, ні аналогічні заходи, які у 
протиправний спосіб застосовувалися в ад-
міністративному порядку. Слід наголосити, 
що дотепер ані історики, ні юристи не зна-
йшли належного визначення, яке б вписува-
ло цю практику в існуючу юридичну (біль-
шовицьку) систему.
Втім, сталінський режим вважав і ці за-

ходи недостатньо ефективними у справі гло-
бального очищення суспільства від дійсних 
та уявних політичних опонентів. Тому на 
рубежі 20–30-х років тривала підготовка до 
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радикальніших й масштабніших новацій у 
цій справі, зокрема створення надійних пе-
решкод для вільного пересування в межах 
країни, режимних обмежень через запрова-
дження паспортної системи.

Висновки
Таким чином, на підставі аналізу на-

укової літератури та архівних джерел про-
аналізовано репресивні заходи радянської 
влади щодо масових виселень в Україні. 
Висвітлено різновиди виселень згідно із су-
довим вироком та нормативно-правові до-
кументи щодо механізму застосування цих 
заходів. Крім того, доведено, що вивчення 
та засвоєння уроків минулого, в тому числі і 
практики ізоляційних заходів у місцевостях, 
що отримали статус режимних, сприятиме 
уникненню де яких помилок у цій складній 
на сьогодення справі.
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SUMMARY 
In the article the repressive measures of 

sovietpower are analysed in relation to mass 
evictions in Ukraine.The lighted up varieties of 
evictions in obedience to a judicialsentence and 
normatively-legal documents are in relation to 
themechanism of application of these repressions
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано репресивні заходи 

радянської влади щодо масових виселень в Украї-
ні. Висвітлені різновиди виселень згідно судового 
вироку та нормативно-правові документи щодо 
механізму застосування цих репресій
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Статья посвящена анализу содержания 
оснований для ограничения права на мирные 
собрания. В статье предложены пути совер-
шенствования законодательного регулирова-
ния порядка проведения мирных собраний в 
части применения ограничений реализации 
права на мирные собрания.
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ковської, М.М. Денисової, І.В. Валюшко, 
О.І. Клименка. Р.О. Куйбіди, Р.С. Мельни-
ка, О.С. Шкарнеги. Водночас питання обме-
жень реалізації права на мирні зібрання за-
лишається таким, що викликає неоднакове 
ставлення у науковців і породжує ряд дис-
кусій. 

Тому метою написання статті є наступ-
не: проаналізувати практику розгляду спо-
рів про обмеження щодо реалізації права 
на мирні зібрання та запропонувати шляхи 
удосконалення законодавчого регулювання 
порядку проведення мирних зібрань у час-
тині застосування обмежень щодо реалізації 
права на мирні зібрання.

Виклад основного матеріалу
У частині 2 статті 39 Конституції України 

записано, що «обмеження щодо реалізації 
цього права [права збиратися мирно] може 
встановлюватися судом відповідно до зако-
ну і лише в інтересах національної безпеки 
та громадського порядку – з метою запобі-
гання заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я населення або захисту прав і 
свобод інших людей» [1].
Тобто Конституція України визначає 

чіткий перелік випадків обмеження права 
на мирні зібрання, при цьому потрібно вра-
ховувати, що такий перелік не може бути 
розширеним: по-перше, Конституція не міс-
тить формулювань, які допускають вважати, 
що можливі й інші випадки для обмеження; 

Постановка проблеми
У керівних принципах ОБСЄ зі свободи 

мирних зібрань вказується: «Оскільки право 
на свободу мирних зібрань відноситься до 
основних прав, його реалізацію необхідно 
забезпечити без регулювання у тій мірі, в 
якій це можливо» [14, с. 19]. 
У той же час для реалізації права осіб 

збиратися мирно деякі аспекти потребують 
законодавчого регулювання з тією метою, 
щоб учасники зібрань не зловживали своїми 
правами і не порушували права інших осіб, 
а органи державної влади і місцевого само-
врядування не зловживали своїми повнова-
женнями внаслідок дискреції.
Досить часто на практиці не вдавалось 

повною мірою реалізовувати право, перед-
бачене статтею 39 Конституції України, у 
зв’язку з відсутністю розробленого на зако-
нодавчому рівні механізму обмеження реа-
лізації права на мирні зібрання.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Теоретичні засади права на мирні зі-
брання розглядались у роботах О.В. Вась-



35

Ñêðîáà÷ Ñ.Ë. - Äîïóñòèì³ îáìåæåííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà ìèðí³ ç³áðàííÿ

по-друге, Конституція використовує форму-
лювання «лише».
Це потрібно враховувати при удоскона-

ленні законодавчого регулювання порядку 
проведення мирних зібрань. Так, при оцінці 
законопроектів 3587 та 3587-1 про гарантії 
свободи мирних зібрань Європейська комі-
сія За демократію через право зробила за-
уваження щодо того, що визначені законо-
проектами підстави для обмеження реаліза-
ції права на мирні зібрання не відповідають 
нормі статті 39 Конституції України [21!.
Право на мирні зібрання не може бути 

абсолютним, оскільки такий «абсолют» не-
стиме загрозу і для держави, і для суспіль-
ства, тому в більшості держав світу це право 
піддається допустимим обмеженням. Зо-
крема, частина 3 статті 21 Конституції Кіпру 
дозволяє обмеження, якщо це необхідно 
для безпеки Республіки, конституційного 
порядку, громадської безпеки, громадсько-
го порядку, суспільного здоров’я, громад-
ської моралі чи з метою захисту прав і сво-
бод [3]. Конституція Македонії і Конститу-
ція Таїланду передбачають, що обмеження 
на реалізацію права збиратися мирно засто-
совуються лише в умовах надзвичайного чи 
воєнного стану [4; 5]. Конституція Бразилії 
передбачає, що «будь-хто може без дозволу 
збиратися мирно без зброї в місцях, відкри-
тих для публіки, якщо тільки такі зібрання 
не завдадуть шкоди іншому зібранню, рані-
ше скликаному на цьому ж місці» [2].
Конституція України надає чіткий пе-

релік підстав для обмеження проведення 
мирного зібрання, проблема, яка виникає 
на практиці – неправильне тлумачення під-
став, передбачених Конституцією, при їх 
застосуванні в окремих випадках. Зокрема, 
це можна прослідкувати, переглядаючи мо-
тивувальну частину рішень судів у справах 
щодо обмежень реалізації права на мирні зі-
брання.
Так, у квітні 2012 року Харківський 

окружний адміністративний суд заборонив 
проведення зібрання, керуючись наступни-
ми міркуваннями: повідомлення про прове-
дення мирного заходу не містило інформації 
щодо часу закінчення заходу; встановлення 
наметів при проведенні масового заходу су-
перечить Правилам благоустрою території 

міста Харкова, затверджених рішенням 16 
сесії Харківської міської ради 3 скликання 
від 16.06.2000р. [20]
Очевидно, що незазначення часу закін-

чення зібрання не є підставою для заборони 
проведення мирного зібрання, оскільки пе-
релік підстав, встановлений Конституцією 
України, є вичерпним і не містить такої під-
стави. Відповідно до пункту 1 частини пер-
шої статті 92 Конституції України виключно 
законами України визначаються права і сво-
боди людини і громадянина, гарантії цих 
прав і свобод, також відповідно до частини 
2 статті 39 Конституції України обмеження 
реалізації права на мирні зібрання повинні 
встановлюватись відповідно до закону, тому 
мирне зібрання не могло бути заборонене 
через порушення норми рішення міської 
ради. 
У порівнянні з попередніми роками у 

2016 році приймалося набагато менше по-
станов адміністративних судів, якими задо-
вольнялися позови щодо обмеження реалі-
зації права на мирні зібрання. Водночас у 
ряді випадків під «обмеженнями» суди розу-
міють заборону.
Так, 19 березня 2016 року Львівський 

окружний адміністративний суд обмежив 
Громадській організації «Інсайт», Львівській 
обласній молодіжній громадській організа-
ції «Сокіл», ОСОБА_9, Громадській органі-
зації «Фронтера», Громадській органцізації 
«Волонтерський курінь», Львівській моло-
діжній крайовій скаутській організації «Білі 
Горвати» та ОСОБА_4 реалізацію права на 
мирні зібрання шляхом заборони проведен-
ня 19 та 20 березня 2016 року масових захо-
дів у м. Львові, оскільки згідно з повідомлен-
нями про проведення масових заходів, їх 
організатори мають різні бачення, що може 
спричинити виникнення сутичок між пред-
ставниками різних громадських об’єднань 
та прихильниками різновекторних антаго-
ністичних громадянських позицій, небезпе-
ки заворушень та вчинення кримінальних 
правопорушень, загрози здоров’ю населен-
ня, правам і свободам учасників акцій та ін-
ших людей [19].
Таким чином суд міг «обмежити» про-

ведення заходів шляхом «розмежування» 
місць проведення, у той же час варто по-
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годитись із судом у такому аспекті: дійсно, 
існували підстави, визначені частиною дру-
гою статті 39 Конституції України, для обме-
ження реалізації права на мирні зібрання.
Видається, що на законодавчому рівні 

варто було б закріпити, власне, механізм, 
яким би могли керуватись органи влади при 
зверненні до судів і суди при оцінці наяв-
ності чи відсутності підстав, передбачених 
Конституцією, і при їх наявності – пропо-
рційності застосування обмежень.
У першу чергу потрібно зрозуміти, що 

вкладається у зміст підстав, визначених час-
тиною другою статті 39 Конституції Украї-
ни.
Зокрема, говориться, що обмеження за-

стосовуються лише в інтересах національної 
безпеки та громадського порядку.
Закон України «Про основи національ-

ної безпеки» надає доволі широке визначен-
ня національної безпеки, водночас у статтях 
7 і 8 міститься перелік реальних та потен-
ційних загроз національної безпеки [9], які 
можуть служити орієнтирами при визначен-
ні того, чи мирне зібрання не суперечитиме 
інтересам національної безпеки у разі його 
проведення.
Також варто звернути увагу на наступ-

не: перший розділ Особливої частини Кри-
мінального кодексу України присвячений 
відповідальності за вчинення злочинів про-
ти основ національної безпеки [10]. Таким 
чином, у наукових коментарях фахівці нео-
дноразово робили спробу розтлумачити, що 
може вважатися таким, що суперечить ін-
тересам національної безпеки.
Так, дії проти основ національної безпе-

ки характеризуються відверто антидержав-
ницькими мотивами та метою підірвати або 
послабити Українську державу, змінити її 
конституційний лад, завдати істотної шкоди 
її безпеці, знизити її потенціал [15, с. 52-53].
Якщо аналізувати положення законо-

проектів про порядок проведення мирних 
зібрань, видається, що українські парламен-
тарі мету «послабити Українську державу» 
розуміють чисто формально, оскільки в ряді 
проектів передбачають норму про необхід-
ність зазначення в повідомленні про про-
ведення мирного заходу мети проведення 
заходу. Зокрема, пункт другий частини пер-

шої статті 8 проекту Закону №3587 перед-
бачає, що у повідомленні про проведення 
мирного зібрання зазначається мета прове-
дення мирного зібрання; стаття 16 містить 
положення про те, що обмеження реалізації 
права на свободу свободи мирних зібрань 
можливе з тої підстави, що метою зібрання 
є: ліквідація незалежності України, зміна 
конституційного ладу насильницьким шля-
хом, зміна меж території або державного 
кордону України, захоплення державних 
або громадських будівель чи споруд, пере-
шкоджання діяльності Збройних Сил Укра-
їни або військових формувань [12]; стаття 
15 проекту Закону №3587-1 передбачає, що  
обмеження свободи зібрань можливе, коли 
метою зібрання є: ліквідація незалежнос-
ті України, зменшення меж території або 
звуження державного кордону України або 
зібрання має на меті порушення основопо-
ложних прав та свобод людини, закріпле-
них у Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод [13].
Цілком очевидно, що навіть якщо осно-

вною метою проведення якогось зібрання 
буде порушення інтересів національної без-
пеки, організатор такого зібрання у жодно-
му випадку не повідомлятиме про це нікого, 
тим більше суб’єктів владних повноважень. 
А тому зазначення в повідомленні мети 

проведення заходу не несе ніякого зміс-
товного навантаження, якщо організато-
ру чи учасникам для проведення заходу 
необхідне сприяння органів влади, вони 
обов’язково повідомлятимуть про це відпо-
відних суб′єктів.
На таких же позиціях стоїть Європейська 

комісія За демократію через право: у Висно-
вку від 18 жовтня 2016 року вказувалось, 
що «тільки необхідні та співмірні втручання 
дозволено і що нормативне регулювання зі-
брань має здійснюватися в питаннях часу, 
місця і способу, а не мети зібрань. Поки зі-
брання залишаються мирними, обмеження 
такого роду є втручанням у свободу зібрань, 
оскільки вони представляють собою обме-
ження щодо мети» [21].
Таким чином, судді при прийнятті рі-

шення у справі щодо реалізації права на 
мирні зібрання повинні керуватися наступ-
ним: якщо достеменно відомо, що при про-
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веденні мирного зібрання будуть порушені 
інтереси національної безпеки, потрібно 
накласти обмеження на реалізацію права, 
при цьому обмеження повинні бути накла-
дені пропорційно – наприклад, якщо для за-
безпечення інтересів національної безпеки 
достатньо змінити час чи місце проведення 
заходу, то не потрібно забороняти його про-
ведення.
Слід наголосити на тому, що пови-

нно бути достеменно відомо про загрозу, 
оскільки уявні загрози не можуть бути під-
ставою для обмеження права. У даній ситу-
ації варто провести аналогію і керуватися 
принципом англо-американської правової 
системи, який використовується при при-
йнятті рішень у кримінальних проваджен-
нях: guilty beyond a reasonable doubt (осо-
ба може бути визнана винною у вчиненні 
правопорушення, якщо її вина доведена 
у встановленому законом порядку і не за-
лишається жодних сумнівів у її винуватос-
ті – суд може обмежити реалізацію права 
на мирні зібрання у конкретному випадку, 
якщо таке зібрання несе загрозу інтересам 
національної безпеки і у суду немає жодних 
сумнівів, що інтересам національної безпе-
ки буде завдано шкоду, якщо зібрання від-
будеться).
Станом на сьогодні у частині 5 статті 182 

Кодексу адміністративного судочинства за-
кріплено, що «суд задовольняє вимоги по-
зивача в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку в разі, якщо визнає, 
що проведення зборів, мітингів, походів, де-
монстрацій чи інших зібрань може створити 
реальну небезпеку заворушень чи вчинен-
ня кримінальних правопорушень, загрозу 
здоров’ю населення або правам і свободам 
інших людей» [8].
Також потрібно зважати на те, що дії, 

спрямовані проти основ національної безпе-
ки, можуть, власне, вчинятися під час про-
ведення мирного зібрання, як бути у такій 
ситуації?
Якщо брати до уваги досвід України, то 

можна з упевненістю сказати: якщо вчасно 
не реагувати на реальні загрози національ-
ній безпеці, то наслідки можуть бути і будуть 
летальними.

Так, станом на початок березня 2014 
року відбулося ряд мітингів у Харкові, Оде-
сі, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську: 
учасники знімали державні прапори з бу-
дівель адміністрацій та стверджували, що 
міста, в яких вони проживають, не є укра-
їнськими. Працівники правоохоронних 
органів реагували на події «з філософською 
байдужістю». У результаті у квітні 2014 року 
розпочалися бойові дії, значну частину те-
риторії України було окуповано, за безді-
яльність органів влади 1 березня 2014 року 
розплачуються громадяни України ціною 
власного життя [22].
Стаття 110 Кримінального кодексу пе-

редбачає кримінальну відповідальність 
за публічні заклики, вчинені з метою змі-
ни меж території або державного кордону 
України [10].
Без сумніву, якщо під час проведення 

мирного заходу вчиняються правопору-
шення проти основ національної безпеки, 
або правопорушення, які загрожують на-
ціональній безпеці, то працівники право-
охоронних органів зобов′язані припинити 
правопорушення і забезпечити проведення 
мирного зібрання у законний спосіб. Знову 
ж таки загрози повинні бути реальними, а 
не уявними.
Оскільки органи державної влади та ор-

гани місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передба-
чені Конституцією та законами України [1], 
виникає запитання: якою мірою законодав-
ство України врегульовує дане питання.
Відповідно до пункту 10 частини першої 

статті 23 Закону України «Про Національну 
поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII поліція 
повинна вживати заходів для забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку на вулицях, 
площах, у парках, скверах, на стадіонах, 
вокзалах, в аеропортах, морських та річко-
вих портах, інших публічних місцях. Також 
відповідно до частини першої статті 37 За-
кону України «Про Національну поліцію» 
поліція уповноважена затримувати особу на 
підставах, у порядку та на строки, визначені 
Конституцією України, Кримінальним про-
цесуальним кодексом України та Кодексом 
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України про адміністративні правопору-
шення, а також іншими законами України [6].

 Відповідно до пункту першого части-
ни першої статті 208 Кримінального про-
цесуального кодексу України уповноважена 
службова особа має право без ухвали слідчо-
го судді, суду затримати особу, підозрювану 
у вчиненні злочину, за який передбачене 
покарання у виді позбавлення волі, у випад-
ку, якщо цю особу застали під час вчинен-
ня злочину або замаху на його вчинення [7]. 
Наприклад, за публічні заклики, вчинені з 
метою зміни меж території України Кримі-
нальний кодекс України передбачає кримі-
нальну відповідальність у виді позбавлення 
волі у встановлених межах [10]. Таким чи-
ном, якщо під час мітингу чи іншого мир-
ного зібрання виступає особа і закликає 
«від′єднатись», безсумнівно, вона може бути 
одразу затримана працівниками правоохо-
ронних органів.  
Щодо громадського порядку, то, на дум-

ку П.С. Матишевського, це стан суспіль-
них відносин, пов′язаний із додержанням 
кожним громадянином умов, визначених 
правовими нормами, правослухняність, до-
держання правил загальної поведінки у 
суспільстві, за якою кожний зі свого боку 
поводиться так, як фактично поводяться й 
інші. Матишевський у цьому аспекті поси-
лається на статтю 19 Конституції України: 
«Правовий порядок в Україні ґрунтується 
на засадах, відповідно до яких ніхто не може 
бути примушений робити те, що не перед-
бачено законодавством. Органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
України» [18, с. 8].
Якщо говорити про громадський поря-

док у контексті проведення мирного зібран-
ня, то видається, що у змісті частини 2 статті 
39 Конституції України йдеться про забезпе-
чення нормальних умов відпочинку, побуту, 
спокою в громадських місцях [16, с. 138].
Водночас цілком зрозуміло, що під час 

проведення мирного заходу до певної міри 
порушуватиметься громадський порядок – 
шум, зайняття проїжджої частини дороги 
тощо. Звісно, не можна обмежувати реаліза-

цію права на мирне зібрання через такі під-
стави. У цьому випадку слід орієнтуватися 
на наступне: обмежити чи заборонити про-
ведення заходу можна у випадку вчинення 
учасниками зібрання правопорушень (на-
приклад, хуліганство, стрільба з вогнепаль-
ної чи іншої зброї тощо).
Також, як зазначає Р.С. Мельник, не всі 

адміністративні правопорушення можуть 
бути підставою для обмеження права на 
мирні зібрання, а тому рішення про обме-
ження права на свободу мирних зібрань має 
базуватися на принципі пропорційності: об-
меження застосовується для захисту щонай-
менше рівноцінного права [17, с. 120].
На що також варто звернути увагу: не 

будь-які інтереси національної безпеки і 
громадського порядку можуть бути підста-
вою для обмеження реалізації права на мир-
ні зібрання, у нормі статті 39 Конституції 
України визначено, що для обмежень пови-
нна бути чітко визначена мета: 1) запобіган-
ня заворушенням чи злочинам; 2) охорона 
здоров′я населення; 3) захист прав і свобод 
інших людей.
Питання запобігання заворушенням чи 

злочинам було висвітлено в межах розгля-
ду захисту інтересів національної безпеки та 
громадського порядку. Варто тільки зверну-
ти увагу на те, що фактично «заворушення» 
охоплюються категорією «злочин»: зокрема, 
стаття 294 Кримінального кодексу регулює 
питання відповідальності за масові завору-
шення, таким чином виділення заворушень 
у статті 39 не має жодного змістовного на-
вантаження, хіба що метою законодавця 
було акцентувати увагу, власне, на завору-
шеннях, які найчастіше можуть мати місце 
при проведенні зібрання.
У більшості випадків, коли науковці ха-

рактеризують «мету охорони здоров′я насе-
лення», вони зводять цю мету до аспекту за-
побігання поширення епідемій інфекційних 
хвороб, масових отруєнь тощо. 
Водночас відповідно до статті 3 Зако-

ну України «Основи законодавства Укра-
їни про охорону здоров′я» від 19.11.1992-
№ 2801-XII здоров′я визначається як стан 
повного фізичного, психічного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хво-
роб і фізичних вад, а у Преамбулі Закону 
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міститься положення про те, що суспільство 
і держава відповідальні перед сучасним і 
майбутніми поколіннями за запровадження 
здорового способу життя [11].
Тому, наприклад, недопустимо проводи-

ти мирну акцію, метою якої є пропагування 
вживання наркотичних засобів. Причому 
недопустимо проводити таку акцію з двох 
підстав: по перше, стаття 315 Кримінально-
го кодексу України передбачає відповідаль-
ність за схиляння до вживання наркотич-
них засобів [10]; по друге, охорона здоров′я 
населення є обов′язком держави, людина, 
її життя і здоров′я є найвищою соціаль-
ною цінністю в Україні відповідно до статті 
3 Конституції, і частина 2 статті 39 перед-
бачає, що мирне зібрання може обмежува-
тись і підставою для цього є мета охорони 
здоров′я населення.
Щодо обмеження реалізації права на 

мирні зібрання з метою захисту прав і сво-
бод інших людей, то, безсумнівно, свобода 
одного закінчується там, де починається 
свобода іншого, у той же час не можна сва-
вільно обмежувати реалізацію права збира-
тися мирно, якщо це до певної міри зачіпає 
інтереси інших людей: так, обмеження до-
пустиме, якщо права, що порушуються або з 
високою ймовірністю будуть порушені, рів-
ноцінні або стоять на щабель вище за реалі-
зацію права на мирне зібрання.
Висновки. 1. Реалізація права на мирні 

зібрання може обмежуватися лише у разі 
порушення інтересів національної безпеки 
чи громадського порядку, критеріями того, 
чи такі інтереси будуть порушені, виступа-
ють такі характеристики – зібрання несе 
загрози заворушень чи вчинення злочинів, 
загрозу для здоров′я населення, прав і сво-
бод інших людей. 2. Оскільки досить часто 
суди свавільно обмежують право збиратися, 
мирно пропонується на нормативному рів-
ні підвищити «ступінь» переконаності суду 
у настанні негативних наслідків у разі про-
ведення зібрання для прийняття рішення 
щодо обмеження права: суд задовольняє ви-
моги позивача в інтересах національної без-
пеки та громадського порядку в разі, якщо у 
суду є належні і достатні мотиви вважати, що 
проведенням зборів, мітингів, походів, де-
монстрацій чи інших зібрань буде створено 

реальну небезпеку заворушень чи вчинен-
ня кримінальних правопорушень, загрозу 
здоров’ю населення або правам і свободам 
інших людей. 3. Для того, щоб напрацювати 
належну судову практику щодо обмеження 
реалізації права на мирні зібрання, потріб-
но створити механізм, яким користувати-
муться суди при прийнятті рішень: свобода 
зібрань може бути обмежена з урахуванням 
принципу пропорційності лише до тієї міри, 
яка є мінімально необхідною для захисту ін-
тересів, зазначених у частині другій статті 
39 Конституції України. 
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SUMMARY 
In this paper the author analyzed the content 

of grounds for restricting the right to peaceful 
assembly and shed the light at ways of improving 
legislative regulation of the procedure of peaceful 
assemblies.

АНОТАЦІЯ 
У статті проведено аналіз розуміння зміс-

ту підстав для обмеження права на мирні зі-
брання та запропоновано шляхи удосконален-
ня законодавчого регулювання порядку прове-
дення мирних зібрань у частині застосування 
обмежень щодо реалізації права на мирні зі-
брання.
Ключові слова: мирні зібрання, обмежен-

ня реалізації права, порядок проведення мир-
них зібрань.
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ÇÀÕÎÄÈ ÇÀÎÕÎ×ÅÍÍß Â ÇÀËÓ×ÅÍÍ² 
²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²É

В статье рассматриваются способы при-
влечения иностранных инвестиций в эко-
номику страны. Рассмотрены закреплены 
правовые режимы иностранных инвестиции. 
Проанализированы показатели поступления 
иностранных инвестиций в экономику стра-
ны. Выявлены основные проблемы, препят-
ствующие увеличению иностранных инвести-
ций и предложены пути их решения.
Ключевые слова: иностранные инвести-

ции, инвестиционный климат, инвестици-
онная привлекательность, инвесторы, меры 
поощрения.

 ÑÂ²ÒËÈ×ÍÀ Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò íàóê ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, 
ãîëîâà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

М. Денисенко, О.Я. Жаліло, О.М. Бандур-
ка, О.В. Носова, А. Музиченко, А. Пересада, 
Н. Татаренко, С. Федоренко, Л.Дж. Гитман, 
С. Шарпа та інших. Враховуючи тривале і все-
бічне висвітлення проблем інвестиційної ді-
яльності з огляду на умови сучасного розвитку 
економіки України проблематика залишаєть-
ся актуальною. У зв`язку з цим метою статті 
є дослідження існуючих заходів заохочення 
іноземних інвестицій та визначення основних 
напрямів мотивації залучення інвестицій до 
економіки України.

Виклад основного матеріалу
Правове забезпечення інвестиційної полі-

тики в Україні було започатковано в 1991 р. 
Законом України “Про інвестиційну діяль-
ність” [1]. Тоді було проголошено про ство-
рення пільгових умов для інвесторів, які 
працюють у пріоритетних сферах (ст. 11), 
про державне регулювання інвестиційної ді-
яльності за допомогою податкової, кредитної, 
амортизаційної, цінової політики, а також 
державної фінансової підтримки (ст. 12), за-
стосування державного замовлення у сфері 
капітального будівництва (ст. 14), страховий 
захист інвестицій (ст. 19). 
Згідно з п. 1 ст. 19 Закону України “Про 

інвестиційну діяльність” держава гарантує за-
хист інвестицій незалежно від форм власності. 
Захист інвестицій забезпечується законодав-
ством України, а також договорами України 
з іноземними державами. Інвесторам, у тому 
числі іноземним, забезпечується рівноправ-
ний режим, який виключає застосування за-

Вступ
Залучення іноземних інвестицій є необ-

хідною умовою соціально-економічного роз-
витку країни, забезпечує науково-техноло-
гічний прогрес, економічне зростання, ство-
рення додаткових та збереження існуючих 
робочих місць, сприяє ефективності підпри-
ємницької діяльності. Проте аналіз статис-
тичних даних показує, що інвестиційна при-
вабливість України, правове забезпечення 
іноземного інвестування для іноземних інвес-
торів потребує невідкладного удосконалення. 
Для підвищення інвестиційної привабливості 
України необхідні створення сприятливого 
інвестиційного клімату та розробка програм 
заохочення іноземних інвестицій. 

Стан дослідження проблеми
Інвестиційна діяльність є об’єктом дослі-

джень окремих вчених, зокрема: Ст. Геєць, 
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ходів дискримінаційного характеру, котрі мо-
гли б перешкодити управлінню інвестиціями, 
їхньому використанню та ліквідації, а також 
передбачались умови та порядок вивезення 
вкладених цінностей та результатів інвести-
ційної діяльності [1].
Законом України “Про зовнішньоеконо-

мічну діяльність” на території України впро-
ваджуються наступні правові режими для іно-
земних суб’єктів господарської діяльності: 

– національний режим, який означає, що 
іноземні суб’єкти господарської діяльності ма-
ють обсяг прав та обов’язків не менший, ніж 
суб’єкти господарської діяльності України. 
Національний режим застосовується щодо 
всіх видів господарської діяльності іноземних 
суб’єктів цієї діяльності, пов’язаної з їхніми 
інвестиціями на території України, а також 
щодо експортно-імпортних операцій інозем-
них суб’єктів господарської діяльності тих 
країн, які входять разом з Україною до еконо-
мічних союзів; 

– режим найбільшого сприяння, який 
означає, що іноземні суб’єкти господарської 
діяльності мають обсяг прав, преференцій та 
пільг щодо мит, податків і зборів, якими ко-
ристується та буде користуватися іноземний 
суб’єкт господарської діяльності будь-якої ін-
шої держави, якій надано згаданий режим, 
за винятком випадків, коли зазначені мита, 
податки, збори та пільги з них встановлю-
ються в рамках спеціального режиму. Режим 
найбільшого сприяння надається на основі 
взаємної угоди суб’єктам господарської ді-
яльності інших держав згідно з відповідними 
договорами України та застосовується у сфері 
зовнішньої торгівлі; 

– спеціальний режим, який застосовуєть-
ся до територій спеціальних економічних 
зон, а також до територій митних союзів, до 
яких входить Україна, і в разі встановлення 
будь-якого спеціального режиму згідно з між-
народними договорами за участю України [2]. 
Станом на 1.03.2017 року за офіційними 

даними Державної служби статистики Укра-
їни надходження прямих іноземних інвести-
цій у 2016 році складало всього 4405,9 млн. 
дол. США [4], що порівняно з показниками 
залучених інвестицій у попередні мирні роки 
значно менші, що видно з наступної таблиці. 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)1

(млн.дол. США)

 

Надходження 
прямих іноземних 

інвестиції в 
економіку 
України

Вкладення пря-
мих інвестиції 
з України в 

економіку країн 
світу

2010 5 851,2 679,5
2011 6 033,7 90,9
2012 5 290,7 662,3
2013 5 462,1 127,5
20142 2 451,7 68,0
20152 3 763,7 27,9
20162 4 405,8 20,7

1 Без урахування тимчасово окупова-
ної території Автономної Республіки Крим і 
м.Севастополя.

2 Без урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції.

Основними причинами, що перешкоджа-
ють залученню іноземних інвестицій стали: 
тимчасова окупація Криму, агресія Російської 
Федерації на Сході України, падіння дові-
ри іноземних інвесторів у зв`язку з цим до 
державних гарантій, інтенсивне втручання 
політичних сил у сектор приватного бізнесу, 
тіньова економіка, застаріле обладнання, від-
сутність чіткої стратегії економічного розви-
тку країни, кризова ситуація у сфері оподат-
кування та тарифної політики, нестабільність 
політичної ситуації в країні, корупція. 
Але навіть за таких умов Україна здій-

снила низку вагомих заходів до залучення 
іноземних інвестицій, зокрема, в Україні на 
законодавчому рівні створене правове поле 
для інвестування та розвитку державно-при-
ватного партнерства. Законодавство України 
визначає гарантії діяльності для інвесторів, 
економічні та організаційні засади реалізації 
державно-приватного партнерства в Україні. 
На території України до іноземних інвесторів 
застосовується національний режим інвести-
ційної діяльності, тобто надано рівні умови 
діяльності з вітчизняними інвесторами. Іно-
земні інвестиції в Україні не підлягають націо-
налізації. Для підвищення захисту іноземних 
інвестицій Законом України від 16.03.2000-
№ 1547 ратифікована Вашингтонська Кон-
венція 1965 року про порядок вирішення 
інвестиційних спорів між державами та іно-
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земними особами. Підписано та ратифіковано 
Верховною Радою України міжурядові угоди 
про сприяння та взаємний захист інвестицій з 
більше ніж 70 країнами світу. Зокрема, у 2015 
році підписано Угоду між Україною та Япо-
нією про сприяння та захист інвестицій, яку 
ратифіковано Законом України від 03.06.2015 
№ 505-VIII [5].
В Україні передбачена також і державна 

підтримка реалізації інвестиційних проектів 
та стимулювання інвестиційної діяльності. 
Так, Законом України «Про стимулювання 
інвестиційної діяльності у пріоритетних галу-
зях економіки з метою створення нових робо-
чих місць» передбачено створення умов для 
активізації інвестиційної діяльності шляхом 
концентрації ресурсів держави на пріоритет-
них напрямах розвитку економіки з метою за-
провадження новітніх та енергозберігаючих 
технологій, створення нових робочих місць, 
розвитку регіонів. Пріоритетними галузями 
економіки є галузі, спрямовані на забезпечен-
ня потреб суспільства у високотехнологічній 
конкурентоспроможній екологічно чистій 
продукції, високоякісних послугах, які реалі-
зують державну політику щодо розвитку ви-
робничого та експортного потенціалу, ство-
рення нових робочих місць [6]. 
Важливе значення має виконання Закону 

України “Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства” [7], у якому підтвер-
джується право іноземних громадян, як фі-
зичних осіб, займатися інвестиційною діяль-
ністю. Законом України передбачена рівність 
прав і обов’язків усіх суб’єктів у сфері еконо-
мічної діяльності. 
Світовий досвід підтверджує доцільність  в 

усіх країнах з перехідними економіками при-
ймати законодавчі та інші нормативні акти, які 
забезпечують сприятливі умови для діяльності 
іноземних інвесторів. Інколи відповідні право-
ві приписи зустрічаються у конституціях. Це 
пояснюється тим, що країни з малопривабли-
вим інвестиційним кліматом змушені вводити 
для нерезидента пільги та переваги, щоб та-
ким чином компенсувати підвищений ризик 
господарювання для цих суб’єктів. В умовах 
конкурентної боротьби на інвестиційному 
ринку різні країни змушені постійно посилю-
вати дію факторів, які спонукають нерезиден-
та вкладати кошти. Одним із найважливіших 

факторів, що сприяє припливу іноземних ін-
вестицій у країну, є наявність ефективного, ста-
більного законодавства про іноземні інвестиції 
та зовнішньоекономічну діяльність. 
Проте, в сучасних умовах розвитку Укра-

їни необхідним видається розробка нових 
напрямків покращення інвестиційного клі-
мату в країні. Зокрема неодмінною умовою 
формування сприятливих умов для припливу 
іноземних інвестицій буде розвиток ринкової 
інфраструктури міжнародного бізнесу, для 
чого потрібно: 

– значно покращити роботу таких ділянок 
інвестиційної діяльності, як фондові біржі, ак-
ціонерні банки, страхові компанії, інвестиційні 
компанії та інвестиційні фонди, трастові та кон-
салтингові, холдингові та аудиторські фірми; 

– утворити державний реєстр іноземних 
інвесторів і банк даних про об’єкти іноземно-
го інвестування в Україні, автоматизовану ін-
формаційну систему, яка забезпечувала б опе-
ративний пошук іноземних та вітчизняних 
інвесторів, та надання консультацій із питань 
реалізації інвестиційних проектів; 

– створити Український банк реконструк-
ції та розвитку, на який покласти функції з 
пільгового кредитування та фінансування 
проектів, та національну страхову компанію 
зі страхування ризиків вітчизняних та інозем-
них інвесторів; 

– здійснити організацію статистичної звіт-
ності про іноземних інвесторів, удосконалити 
систему обліку відповідно до міжнародних 
стандартів, здійснити своєчасну та доступну 
публікацію нормативних актів України та ін-
шої інформації, яка цікавить іноземних інвес-
торів, іноземними мовами. 
Важливу роль у розширенні іноземно-

го інвестування повинно відіграти агентство 
міжнародного співробітництва та інвестицій, 
головним завданням якого є надання допомо-
ги підприємцям України: 

– у пошуку іноземного партнера; 
– правильному оформленні документів ін-

вестиційної заявки; 
– складенні бізнес-плану; 
– розробленні інвестиційного проекту за 

методологією, прийнятою в країнах із розви-
неною економікою. 
Розв’язання проблем досягнення ста-

більного розвитку активізації інвестиційної 
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діяльності, впровадження інновацій, дивер-
сифікація й удосконалення структури регіо-
нального економічного розвитку, підвищення 
конкурентоздатності продукції і послуг мають 
здійснюватись на забезпеченні регулювання 
інвестиційної діяльності в регіонах. « В нор-
мативно-правових документах іноземні інвес-
тиції в Україні розглядаються нарівні з іншим 
джерелами інвестування, при цьому вказу-
ється, що державна інвестиційна підтримка 
надається переважно на розвиток пріоритет-
них напрямків в економіці»[8]. Вивчення і 
узагальнення міжнародно-правового досвіду 
регулювання залучення іноземних інвестицій 
передбачає пільгове оподаткування, кредиту-
вання, субсидіювання, що позитивно вплине 
на створення сприятливого інвестиційного 
клімату, стимулює приток капіталу в економі-
ку України в цілому і в регіони, зокрема. Вна-
слідок правової неврегульованості виникають 
труднощі при заключенні довготермінових 
контрактів з іноземними інвесторами, що є 
причиною переважності короткотермінових 
контрактів.

Висновок
Рішення вказаних соціально-економічних 

проблем, які є бар’єром для інвесторів, до-
зволить Україні значно поліпшити інвести-
ційний клімат і тим самим прискорити темпи 
економічного зростання, підвищити ділову 
активність країни та поліпшити добробут на-
селення. Залучення іноземних інвестицій у 
національну економіку дозволить Україні ви-
йти на новий рівень розвитку, а саме: залучи-
ти новітні технології, які сприяють підвищен-
ню конкурентоспроможності національного 
виробництва на світових ринках, забезпечити 

високий рівень привабливості, забезпечити 
державний моніторинг якості продукції, зни-
зити рівень безробіття шляхом створення до-
даткових робочих місць. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються заходи з залучен-

ня іноземних інвестицій в економіку країни. 
Розглянуто закріплені правові режими іно-
земних інвестицій. Проаналізовано показники 
надходження іноземних інвестицій в економі-
ку країни. Виявлено основні проблеми, що пе-
решкоджають збільшенню іноземних інвести-
цій та запропоновані шляхи їх вирішення. 
Ключові слова: іноземні інвестиції, інвес-

тиційний клімат, інвестиційна привабли-
вість, інвестори, заходи заохочення, гарантії.

SUMMARY 
The article discusses the ways to attract foreign 

investments into the economy of the country. 
Considered secured the legal regimes for foreign 
investment. Analyzed the performance of the 
foreign investment in the country’s economy. The 
main problems hindering the increase of foreign 
investments and suggested ways of their solution.

Key words: foreign investments, investment 
climate, investment attractiveness, investors, 
measures to promote.
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В данной научной статье исследуется 
международно-правовая система норм, на-
правленных на создание правовых основ со-
трудничества государств в сфере борьбы с 
киберпреступностью. Автор анализирует 
главные международные документы в данной 
сфере и определяет пути совершенствования 
ее правового регулирования.
Ключевые слова: киберпреступреступле-

ние, международно-правовое регулирование, 
сотрудничество государств в борьбе с преступ-
ностью.
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покладаючись виключно на власні сили. Як 
наслідок, з’явилась потреба у міжнародному 
співробітництві [1, с.1]. 
Зважаючи на актуальність даної пробле-

матики, на сьогодні існує велика кількість 
наукових і науково-практичних розробок, 
присвячених даному питанню. Серед них 
можна виділити праці І. Бачило, О. Барано-
ва, А. Ю. Батурина, П. Біленчука, А. Жодзіш-
ського, І. Забари, Д. Біго, М. Герке, М. Дю-
монтьє, А. Венгерова, В. Карпенко, Б. Кор-
мича, В. Ліпкана, В. Лопатіна., І. Маланича, 
В. Талімончик, X. Толеубекова тощо.
Метою даної наукової статті є системне 

дослідження міжнародно-правової системи 
співпраці у боротьбі з кіберзлочинами. 
Досягнення поставленої мети зумoвило 

необхіднiсть розв’язання таких завдань:
· систематизувати і консолідовано пред-

ставити міжнародно-правові документи у 
сфері співпраці у боротьбі з кіберзлочинами;

· визначити глибину впливів міжнарод-
но-нормативних актів на вирішення вка-
заної проблеми шляхом компаративного 
аналізу та оцінки чинних міжнародних до-
кументів;

· розкрити ключові положення основних 
міжнародно-правових документів у сфері 
співпраці держав з протидії кіберзлочинам. 
Враховуючи актуальність даного питан-

ня, багато міжнародних організацій (ООН, 
ЄС, РЄ, МСЕ, ШОС, ОЕСР тощо) включили 
в напрями своєї діяльності розробку нор-

Прискорення розвитку інформаційного 
суспільства приносить країнам великі пере-
ваги в багатьох сферах суспільного життя. 
Однак створення нових можливостей для 
подальшого розвитку й використання ін-
формаційних технологій неминуче тягне за 
собою виникнення відповідних проблем в 
інформаційній сфері. Однією з таких про-
блем, яка в останні роки набуває все більш 
глобального масштабу, є вчинення злочинів 
у сфері інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (ІКТ). Дане явище посилюється не 
тільки в локальному, а і в світовому масшта-
бі, що несе вже загрозу всій системі міжна-
родної інформаційної безпеки.
Поява таких комп’ютерних злочинів, 

що мають транснаціональний характер, їх 
кількість, латентність і складність зроби-
ли цілком зрозумілим висновок про те, що 
жодна з держав не зможе боротися з ними, 
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мативної бази для сприяння співпраці у 
боротьбі з кіберзлочинами та створення ор-
ганів, покликаних налагодити таку співпра-
цю.
Аналіз стратегій міжнародного співробіт-

ництва у сфері боротьби з кіберзлочинами 
на сучаcному етапі свiдчить як про спільні, 
так і про відмінні особливості концептуаль-
них, доктринальних та прикладних підхо-
дів до міжнародної співпраці міжнародних 
організацій у даній сфері, що обумовлено 
різним баченням пріоритетів у сфері інфор-
маційної безпеки держав-учасниць цих ін-
ституцій, пов’язаним, у свою чергу, з різним 
рівнем їх інформаційного розвитку. 
Міжнародні документи прийняті в да-

ній сфері умовно можна поділити на ті, що: 
1) визнають існування проблеми і заклика-
ють до боротьби з цими злочинами; 2) за-
кладають основи співробітництва у боротьбі 
з кіберзлочинами та /або надають визначен-
ня окремим видам злочинів міжнародного 
характеру у сфері ІКТ; 3) заснують органи, 
які покликані проводити заходи щодо бо-
ротьби з даними видами злочинів або ство-
рюють платформи для співробітництва в цій 
сфері (конференції, форуми тощо).
Потрібно відмітити, що на сьогодні ні в 

доктрині, ні в практиці не існує чіткого ви-
значення поняття комп’ютерного злочину, 
дискутуються різні точки зору з питань їх 
класифікації. Складність у формулюванні 
цих понять існує як внаслідок неможливості 
виділення єдиного об’єкта злочинного пося-
гання, так і множинністю предметів злочин-
ного посягання з точки зору їх криміналь-
но-правового значення [2]. Неоднозначність 
цього явища призвела до застосування та-
ких термінів, як «комп’ютерні злочини», 
«високотехнологічні злочини», «злочини у 
сфері комп’ютерної інформації», «кіберзло-
чини», «інформаційні злочини» і т.д., у які 
вкладаються досить різні поняття. Це зна-
йшло відображення і в міжнародно-право-
вих актах. 
Вищезгадана перша група міжнародних 

актів в основному представляє собою так 
зване «soft low». Серед них особливо мож-
на відмітити резолюції ГА ООН, які або в 
цілому присвячені даному питанню (Резо-
люції ГА ООН “Боротьба зі злочинним ви-

користанням інформаційних технологій; 
№ 55/63 від 4 грудня 2000 року, № 56/121 
від 19 грудня 2001 року), або розглядають 
його в контексті інформаційної безпеки (Де-
кларації тисячоліття ООН 2000 р., Резолю-
ції ГА ООН «Досягнення у сфері інформа-
ції та комунікації в контексті міжнародної 
безпеки» № 53/70 від 4 грудня 1998 року, 
№ 54/49 від 1 грудня 1999 року, № 55/28 від 
20 листопада 2000 року, № 56/19 від 29 лис-
топада 2001 року, № 57/53 від 22 листопада 
2002 року, № 58/32 від 8 грудня 2003 року, 
№ 59/61 від 3 грудня 2004 року, № 60/45 від 
8 грудня 2005 року, № 61/54 від 6 грудня 
2006 року, № 62/17 від 5 грудня 2007 року, 
№ 63/37 від 2 грудня 2008 року, № 64/25 
від 2 грудня 2009 року, № 65/41 від 8 груд-
ня 2010 року, № 66/24 від 13 грудня 2011 
року, Резолюція ГА ООН 56/27 “Заходи з 
ліквідації міжнародного тероризму” 2003 р., 
Резолюції ГА ООН «Створення глобальної 
культури кібербезпеки і захист найважливі-
ших інформаційних структур» №57/239 від 
20 грудня 2002 року, № 58/199 від 23 груд-
ня 2003 року, № 64/211 від 21 грудня 2009 
року, Декларація принципів «Побудова Ін-
формаційного суспільства — глобальне за-
вдання в новому тисячолітті» 2003 р. тощо). 
Крім того, Економічна і Соціальна Рада 
ООН прийняла Резолюції «Міжнародне 
співробітництво у справі щодо попереджен-
ня і розслідування шахрайства, злочинного 
неправомірного використання і фальсифіка-
ції особистих даних і пов’язаних з ними зло-
чинів, а також переслідування та покарання 
за них» № 2004/26 від 21 липня 2004 року,-
№ 2007/20 від 26 липня 2007 року.
Велику увагу боротьбі з кіберзло-

чинами приділяє і Міжнародний союз 
електрозв’язку. До актів організації, які ви-
знають існування проблеми кіберзлочинів і 
закликають до боротьби з ними, відносять 
Резолюцію 71 (переглян. 2014 р.) «Стратегіч-
ний план Союзу на 2016 − 2019 років», Резо-
люцію 130 (переглян. 2014 р.) «Посилення 
ролі МСЕ в зміцненні довіри і безпеки при 
використанні інформаційно-комунікацій-
них технологій», Резолюцію 174 (переглян. 
2014 р.) «Роль МСЕ у зв’язку з питаннями 
міжнародної державної політики, що сто-
суються ризику незаконного використання 
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інформаційно-комунікаційних технологій», 
Резолюцію 181 (Гвадалахара 2010 р.) «Ви-
значення і термінологія, пов’язані зі зміц-
ненням довіри і безпеки при використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій» 
тощо [4]. 
Діяльність ОЕСР у галузі боротьби з кі-

берзлочинами в основному спрямовується 
на проведення досліджень, пов’язаних із 
можливістю гармонізації кримінального за-
конодавства в даній сфері. У 1992 році Ра-
дою ОЕСР було прийнято «Керівні принци-
пи з інформаційної безпеки». Цей документ 
передбачає прийняття країнами національ-
них положень для забезпечення цілісності і 
конфіденційності інформаційних систем та 
інформації, яка в них обробляється, через 
прийняття комплексу організаційних і тех-
нічних захисних заходів. У 2002 році нова 
версія принципів «Керівні принципи ОЕСР 
із забезпечення безпеки інформаційних сис-
тем і мереж: до культури безпеки» була ре-
комендована Радою ОЕСР. Дані документи 
є мінімальними стандартами, які створені в 
результаті консенсусу між позиціями країн-
членів ОЭСР.
У ЄС проблема кібербезпеки в першу 

чергу зосереджена на захисті цілісності ін-
формації та інформаційної системи, гаран-
туванні належних умов її обігу та цінності. 
Серед нормативних актів у даній сфері мож-
на виділити Резолюцію про стратегію ін-
формаційного суспільства в Європі 2007 р. 
(Résolution du Conseil du 22 mars 2007 relative 
á un stratégie pour une société de l’information 
sûre en Europe), Рішення про багаторічний 
план дій Співтовариства зі сприяння без-
печному використанню Інтернету шляхом 
боротьби із незаконним і шкідливим зміс-
том у глобальних мережах № 276/1999/ЄС 
від 25 січня 1999 р. (Програма «Безпеч-
ний Інтернет» (1999–2004 рр.), «Безпеч-
ний Інтернет Плюс» (2005–2008 рр.), «Без-
печний Інтернет 2009–2013 рр.», Спільне 
повідомлення для Європейського Парла-
менту, Європейської Ради, Європейського 
економічно-соціального комітету та 
Комітету регіонів «Перегляд Європейської 
політики сусідства» 2015 р. [5]. «План дій 
«Безпечний Інтернет» (1999-2004 рр.)» був 
покликаний сприяти формуванню сприят-

ливого середовища для розвитку Інтернету 
в межах ЄС, прийняття кодексу поведінки 
глобальних мереж та можливої гармонізації 
правової термінології. Крім того, у межах 
ЄС було прийнято низку програм для вирі-
шення проблем кіберзлочинності, зокрема 
такі: «Електронна Європа», «План дій щодо 
Інтернету», «Технології інформаційного сус-
пільства». Програми ЄС «Попередження й 
боротьба зі злочинністю» передбачали клю-
чові моменти співробітництва у сфері про-
тидії кіберзлочинності [3, с. 177]. 
Важливим внеском ШОС у справі ство-

рення основ міжнародного співробітни-
цтва став документ, який було винесено на 
обговорення під час 66-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН під назвою «Конвенція про 
забезпечення міжнародної інформаційної 
безпеки». Основною метою цього документу 
було визначення прав та обов’язків держав 
в інформаційному просторі, стимулюван-
ня їх відповідальної поведінки та посилен-
ня співробітництва, в тому числі в боротьбі 
з комп’ютерними злочинами. Акт так і не 
прийняли.
Усі вищевказані документи, хоча у своїй 

більшості і носять рекомендаційний харак-
тер, однак створюють підґрунтя для подаль-
шої співпраці держав у розв’язанні теоре-
тичних та практичних питань у даній сфері 
на глобальному та регіональному рівнях.
На даний момент актів другого типу іс-

нує небагато, оскільки визнати певні зло-
чини як злочини міжнародного характеру 
(міжнародні кримінальні злочини) та реа-
лізувати на практиці повноцінне багатосто-
роннє співробітництво у боротьбі з ними до-
сить важко завдяки багатьом факторам. 
Міжнародні акти в цій сфері до між-

народних кримінальних злочинів відно-
сять різні категорії правопорушень, або 
виписують їх по-різному. Так у Конвенції 
РЄ «Про кіберзлочинність» 2001 р. та До-
датковому протоколі до неї 2003 р. до зло-
чинів міжнародного характеру відносять: 
1) правопорушення проти конфіденційнос-
ті, цілісності та доступності комп’ютерних 
даних і систем (незаконний доступ до цілої 
комп’ютерної системи або її частини; неле-
гальне перехоплення технічними засобами 
передач комп’ютерних даних; втручання 
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у дані; навмисне серйозне перешкоджан-
ня функціонуванню комп’ютерної систе-
ми шляхом введення, передачі, пошко-
дження, знищення, погіршення, заміни 
або приховування комп’ютерних даних; 
зловживання пристроями); 2) правопору-
шення, пов’язані з комп’ютерами (підроб-
ка, пов’язана з комп’ютерами; шахрайство, 
пов’язане з комп’ютерами); 3) правопору-
шення, пов’язані зі змістом (правопору-
шення, пов’язані з дитячою порнографією, 
правопорушення, пов’язані з расистським 
та ксенофобним матеріалом); 4) правопору-
шення, пов’язані з порушенням авторських 
та суміжних прав. Конвенція встановлює та-
кож відповідальність за спробу, допомогу чи 
співучасть і корпоративну відповідальність 
[6]. Тобто в поняття «кіберзлочин» включа-
ється декілька різнопланових протиправ-
них посягань. 
Угода СНД «Про співпрацю держав-

учасниць СНД у боротьбі із злочинами у 
сфері комп’ютерної інформації» дає трохи 
інший і вужчий перелік злочинів у даній сфе-
рі, який відповідає злочинам, що визначені 
Конвенцією РЄ як правопорушення проти 
конфіденційності, цілісності та доступнос-
ті комп’ютерних даних і систем та право-
порушення, пов’язані з комп’ютерами, не 
включаючи правопорушення, пов’язані зі 
змістом (у сенсі конвенції РЄ), та трактуючи 
правопорушення пов’язані з порушенням 
авторських та суміжних прав, як незаконне 
використання програм для ЕОМ і баз да-
них, які є об’єктами авторського права та/чи 
присвоєння авторства [7]. 
Угода між урядами держав-членів Шан-

хайської організації співпраці «Про спів-
працю в області забезпечення міжнародної 
інформаційної безпеки 2009 р.» у додатку 1 
взагалі дає тільки визначення «інформацій-
ноі злочинності» (як використання інформа-
ційних ресурсів і (чи) дія на них в інформа-
ційному просторі в протиправних цілях) [8]. 
У Повідомленні від Комісії Раді ЄС, Євро-

парламенту, Економко-соціальному коміте-
ту та комітету регіонів «Створюючи безпеч-
ніше інформаційне суспільство через покра-
щення безпеки інформаційних інфраструк-
тур і борючись із комп’ютерними злочина-
ми» 2002 р., відмічається, що існують різні 

погляди на те, що ж складає «комп’ютерний 
злочин». Відмінність може бути визначена 
між комп’ютерними специфічними злочи-
нами та традиційними злочинами вчинени-
ми за допомогою комп’ютерних технологій. 
Відносно комп’ютерних специфічних зло-
чинів у ЄС існує ряд прямих і не прямих 
відповідних законних інструментів : по-
рушення приватності — Директива 95/46/
ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
24 жовтня 1995 року про захист індивіду-
умів щодо обробки персональних даних та 
вільної передачі таких даних та Директива 
97/66/ЄС від 15 Грудня 1997 року про об-
робку персональних даних та забезпечення 
приватності в телекомунікаційному секторі; 
порушення пов’язані зі змістом — Рішення 
Ради від 29 Травня 2000 року про боротьбу 
з дитячою порнографією в Інтернеті; еконо-
мічні злочини, несанкціонований доступ та 
диверсії — Рамкове рішення ЄС «Про атаки 
на інформаційні системи» 2005 р.; злочини у 
сфері інтелектуальної власності — Директи-
ва Ради 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 року 
про правовий захист комп’ютерних програм 
(ОВ L 122, 17.05.1991, С. 42-46), Директива 
96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 11 березня 1996 року про правовий за-
хист баз даних [4].
Рамкове рішення ЄС «Про атаки на ін-

формаційні системи» 2005 р. передбачає 
відповідальність за три категорії навмис-
них злочинів : 1) незаконний доступ до ін-
формаційних систем; 2) посягання на недо-
торканість системи; 3) посягання на недо-
торканість даних. На відміну від вищевка-
заних нормативних актів, які покладають 
обов’язок самим визначити кримінально-
правові санкції, Рамкове рішення зобов’язує 
держав-членів встановити конкретні строки 
тюремного ув’язнення за дві останні катего-
рії злочинів [9, с. 964].
Міжнародними документами встановле-

но різні форми та глибину співпраці. Напри-
клад, «Глобальна програма кібербезпеки» 
МСЕ 2007 р. і серед форм співпраці визначає 
розробку глобальних стратег ій у сфері ство-
рення відповідного типового законодавства 
у сфері боротьби з комп’ютерною злочин-
ністю, національних та регіональних орга-
нізаційних структур, створення глобальної 
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структури для спостереження, сповіщення 
і реагування на інциденти тощо, підготовку 
відповідних пропозицій, співпрацю на рівні 
регіональних та глобальних конференцій [4].
Найбільша кількість форм співробітни-

цтва прописана в Конвенції СНД. Однак, 
найбільш докладніше процедура співпраці 
по формах співробітництва виписана в Кон-
венції РЄ. Крім того, дана Конвенція вста-
новлює юрисдикцію країн-членів стосовно 
будь-якого злочину, встановленого відпо-
відно до статей конвенції (крім корпоратив-
ної відповідальності). 
Питання, які не висвітлено в даних між-

народних нормативних актах вирішуються 
відповідно до конвенцій та угод про спів-
працю у сфері правової допомоги та націо-
нального законодавства.
Відповідно до вищевказаної третьої гру-

пи міжнародних актів було створено орга-
ни та платформи для співпраці, які мають 
різні повноваження і цілі : від обговорен-
ня проблем кіберзлочинності до реальних 
дій у боротьбі з кіберзлочинами. Серед них 
варто назвати : МСЕ — регіональні конфе-
ренції та Група експертів високого рівня 
з питань кібербезпеки (HLEG) (відповід-
но до «Глобальної програми кібербезпеки» 
МСЕ 2007 р займається забезпеченням по-
дальшої розробки Глобальної програми кі-
бербезпеки, аналізом існуючих загроз для 
кібербезпеки, передбаченням виникаючих 
і майбутніх проблем, досягненням цілей 
Програми тощо); РЄ — Комітет експер-
тів для обговорення питань кіберзлочинів 
(відповідно до Рішення CDPC/103/211196), 
Комітет експертів із злочинів у Кібер-
просторі (відповідно до Рішення№ CM/Del/
Dec(97)583); ЄС — Європейськое агентство 
з мережевої та інформаційної безпеки (від-
повідно до Регламенту Парламенту та Ради 
ЄС 2004 р.), Комп’ютерна група швидкого 
реагування (допомагає боротися з новіт-
німи комп’ютерними вірусами, розробляє 
інтернет-стратегію для Єврокомісії), Євро-
пейський центр  боротьбі з кіберзлочин-
ністю (сформовано у 2014 р. відповідно до 
стратегії внутрішньої безпеки ЄС 2011 р.; 
займається інформаційною, оперативною 
та експертною підтримкою розслідуванням 
на міжнародному та регіональному рівнях); 

у 2006 р. заснована Міжнародна організація 
по боротьбі з кібертероризмом «ІМПАКТ» 
(об’єднала в собі представників державного 
і комерційного секторів для пошуку і реалі-
зації найбільш ефективних шляхів проти-
стояння кібертероризму).
Підбиваючи підсумки, потрібно відміти-

ти, що проблемам боротьби з кіберзлочина-
ми приділяє увагу багато міжнародних ор-
ганізацій, однак у більшості випадків вона 
зосереджується на концептуальних дослі-
дженнях даної проблематики в контексті 
інформаційної безпеки. При цьому ООН 
та його спеціалізовані установи виступають 
найбільшими платформами для обговорен-
ня питання боротьби з кіберзлочинами.
Співробітництво держав відносно кри-

міналізації певних видів кіберзлочинів та 
боротьби з ними, включаючи створення від-
повідних органів, в основному розвивається 
в рамках міжнародних регіональних органі-
зацій. 
Крім того, регіональними міжнародними 

актами прописано різні форми та глибина 
співпраці, покладаючи вирішення багатьох 
процедурних питань на угоди між країнами 
про співпрацю у кримінальних справах.
І на кінець, сьогодні вже існує необхід-

ність у вироблені міжнародної конвенції, 
яка б на глобальному рівні криміналізувала 
кіберзлочини (на кшталт конвенцій РЄ та 
СНД), визначила форми співпраці (можли-
во, більш глибокі за існуючі на даний час) 
між країнами у боротьбі з такими злочина-
ми, створила інституційний механізм по бо-
ротьбі з кіберзлочинами, що відповідав би 
потребам сьогодення, та закріпила юрис-
дикцію країн-членів у даній сфері.
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АНОТАЦІЯ 
В даній науковій статті досліджується 

міжнародно-правова система норм, спрямо-
ваних на створення правових засад співробіт-
ництва держав у сфері боротьби з кіберзло-
чинами. Автор аналізує головні міжнародні 
документи в даній сфері та визначає шляхи 
удосконалення її правового регулювання. 
Ключові слова: кіберзлочин, міжнародно-

правове регулювання, співробітництво держав 
у боротьбі зі злочинністю.

SUMMARY 
In this scientifi c article the system of international 

legal norms aimed at creating legal bases of 
cooperation of states in the fi eld of cybercrime. The 
author analyzes the main international instruments 
in this fi eld and determine ways to improve its 
regulation.

Tags: cybercrime, international legal 
regulation, cooperation of States in combating 
crime.
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В статье рассматриваются вопросы ха-
рактеристики признаков объективной сто-
роны состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 258 УК Украины «Террористический 
акт». Анализируется круг общеопасных дея-
ний, которые совершаются с целью наруше-
ния общественной безопасности, запугивания 
населения, провокации военного конфликта, 
международного осложнения, с целью влияния 
на принятие решений или привлечение внима-
ния общественности к определенным полити-
ческим, религиозным или другим взглядам ви-
новного (террориста). Делается вывод, что в 
эпоху информационного общества такое влия-
ние с указанной целью может быть совершено 
с использованием кибернетического простран-
ства, информации и информационно-комму-
никационных технологий, что по уровню сво-
ей общественной опасности для коллективной 
(общей) безопасности значительно превышает 
вредоносность круга деяний, которые на сегод-
ня характеризуют состав рассматриваемого 
преступления.
Ключевые слова: террористический акт; 

общественная (общая) безопасность; киберне-
тическое пространство; информация; инфор-
мационно-коммуникационные технологии.

 ÄÀÍÈËÜ×ÅÍÊÎ Þð³é Áðîí³ñëàâîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
ïðîêóðîð Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ 

ÓÄÊ 343.35

яльності людей від терористичних загроз, 
за якого забезпечується запобігання загро-
зам заподіяння ними шкоди. Відповідно до 
ст. 17 Конституції України [6], захист суве-
ренітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформацій-
ної безпеки є найважливішими функціями 
держави, справою всього Українського на-
роду. Разом з тим події останніх декількох 
років на сході нашої держави, активізація 
різного роду терористичних угруповань як 
у нашій державі, так і за її межами, обумов-
лює необхідність поглиблення співтовари-
ства у цій сфері та вирішення цілої низки 
проблем кримінально-правової протидії за-
значеним проявам.
Враховуючи серйозність і значне по-

гіршення поточної ситуації, очевидно, що 
потреба у кримінально-правовій проти-
дії злочинам терористичної спрямованості 
стала більш нагальною, ніж будь-коли. На 
виконання зазначених завдань вітчизня-
ний законодавець ратифікував ряд міжна-
родно-правових документів, а також вніс 
чисельні зміни до Кримінального кодексу 
України [7] (далі – КК України). Зокрема, 
Законом України від 17 січня 2002 року 
№ 2990-ІІІ [11] ратифіковано Європейську 
конвенцію про боротьбу з тероризмом 1977 
року [3], Законом України від 3 липня 2006 
року № 54-V [12] ратифікована Конвенція 
Ради Європи про запобігання тероризму від 
16 травня 2005 року [5], а 28 жовтня 2015 
року Україна підписала Додатковий прото-
кол до Конвенції Ради Європи про запобі-

Формування в Україні засад громадян-
ського суспільства, становлення нашої кра-
їни як демократичної, соціально-правової 
держави, розвиток міжнародного співробіт-
ництва безпосередньо пов’язані з належним 
дотриманням стану захищеності життєді-

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÇÌ²ÑÒÓ 
ÒÅÐÎÐÈÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÀÊÒÓ Â ÅÏÎÕÓ 
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гання тероризму [13]. Згідно з положення-
ми зазначених Конвенцій, КК України було 
доповнено низкою нових норм: ст. 258-1 
КК «Втягнення у вчинення терористич-
ного акту», 258-2 КК «Публічні заклики до 
вчинення терористичного акту», 258-3 КК 
«Створення терористичної групи чи теро-
ристичної організації», 258-4 КК «Сприяння 
вчиненню терористичного акту», 258-5 КК 
«Фінансування тероризму». На думку між-
народних і вітчизняних фахівців, реалізація 
положень цих законодавчих змін у практич-
ній діяльності здатна істотно посилити про-
тидію найнебезпечнішим злочинам проти 
громадської безпеки, поновити в нашій дер-
жаві дієвість принципу верховенства права, 
підвищити рівень довіри громадян до діяль-
ності представників всіх гілок влади. Але, як 
свідчить судова практика, на сьогодні відпо-
відні зміни у законодавстві України поки що 
не призвели до очікуваних результатів.
Водночас аналіз наведених законодав-

чих новел та публікацій, у яких наводяться 
доктринальні підходи до розв’язання даної 
проблематики, свідчить про те, що ці нове-
ли не відповідають повною мірою міжна-
родно-правовим документам. Більше того, 
вони не тільки не усувають недоліки, які іс-
нували раніше в антитерористичному зако-
нодавстві, а й обумовили виникнення нових 
неузгодженостей та протиріч як між зазна-
ченими нормами, так і з іншими положен-
нями закону України про кримінальну від-
повідальність. Отже, положення закону про 
кримінальну відповідальність потребують 
ґрунтовних наукових досліджень, перегля-
ду усталених в науці кримінального права 
поглядів та напрацювання практичних ре-
комендацій для правозастосовних органів 
з урахуванням як попереднього розвитку 
інститутів кримінального права, так і до-
свіду зарубіжних країн та новітніх світових 
демократичних стандартів. Це повною мі-
рою стосується і підстав кримінальної відпо-
відальності за вчинення групи протиправ-
них посягань, пов’язаних із скоєнням дій 
з метою порушення громадської безпеки, 
залякування населення, провокації воєнно-
го конфлікту, міжнародного ускладнення, 
або з метою впливу на прийняття рішень 
чи вчинення або невчинення дій органами 

державної влади чи органами місцевого са-
моврядування, службовими особами цих 
органів, об’єднаннями громадян, юридич-
ними особами, або привернення уваги гро-
мадськості до певних політичних, релігій-
них чи інших поглядів винного (терориста), 
а також погрозою вчинення зазначених дій 
з тією самою метою.
Складність визначення категорії «теро-

ризм» обумовлений низкою проблем, го-
ловною з яких є обсяг сутності поняття, що 
вкладається у цей термін. Зокрема, у згада-
ній літературі на підставі аналізу наукових 
публікацій, міжнародних документів і анти-
терористичного законодавства певних кра-
їн тероризм як складне та багатовимірне 
явище дійсності розглядається у трьох рів-
нях: 1) тероризм у вузькому (власному) ро-
зумінні; 2) тероризм у широкому розумінні; 
3) тероризм у найбільш широкому розумін-
ні [4, с. 37].
Саме розгляд тероризму у вузькому його 

розумінні (власному розумінні), що познача-
ється в науці кримінального права України 
поняттям «терористичний акт», встановлює 
у ст. 258 КК України підстави кримінальної 
відповідальності за відповідну протиправну 
поведінку та передбачений у ст. 1 Закону 
України «Про боротьбу з тероризмом» [9] і 
є предметом розгляду цієї наукової роботи.
Визначаючи терористичний акт як склад 

злочину, передбачений ст. 258 КК України, 
законодавець вказує, що ним є застосування 
зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших 
дій, які створювали небезпеку для життя 
чи здоров’я людини або заподіяння значної 
майнової шкоди чи настання інших тяжких 
наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою 
порушення громадської безпеки, залякуван-
ня населення, провокації воєнного конфлік-
ту, міжнародного ускладнення, або з метою 
впливу на прийняття рішень чи вчинення 
або невчинення дій органами державної 
влади чи органами місцевого самовряду-
вання, службовими особами цих органів, 
об’єднаннями громадян, юридичними осо-
бами, або привернення уваги громадськос-
ті до певних політичних, релігійних чи ін-
ших поглядів винного (терориста), а також 
погрозою вчинення зазначених дій з тією 
самою метою. Тобто вказується на чотири 
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ознаки, які перебувають у взаємозв’язку 
та взаємообумовленості та у сукупності ха-
рактеризують певну суспільно небезпечну 
поведінку саме як терористичний акт. Від-
сутність буд-якої з цих ознак обумовлює й 
відсутність власне терористичного характе-
ру діяння.
У першу чергу, характерною ознакою 

тероризму є те, що він посягає на відноси-
ни, що забезпечують громадську (загальну) 
безпеку, шкода яким спричиняється вна-
слідок вчинення винною особою загально 
небезпечної поведінки або погрози вчинен-
ня таких дій. Небезпека при цьому пови-
нна загрожувати невизначеному колу осіб 
і об’єктивно виражатися у вчиненні або 
погрозі вчинення дій, безпосередньо за-
значених у диспозиції ст. 258 КК України: 
1) застосування зброї; 2) вчинення вибухів; 
3) підпалів; 4) інших дій, які створювали не-
безпеку для життя чи здоров’я людини або 
заподіяння значної майнової шкоди чи на-
стання інших тяжких наслідків (загально-
небезпечних дій, наприклад, отруєнь, зато-
плень тощо).
Наступною відмінною рисою терориз-

му є публічний характер його виконання з 
прагненням, щоб вчинене діяння досягну-
ло широкого розголосу. Так, В. А. Ліпкан 
вказує, що одним з найважливіших способів 
актів тероризму є публічний характер дій, 
що вчиняються. «Тероризм є специфічним 
злочином, де розголос відіграє дуже важли-
ву і суттєву роль, іншими словами цю думку 
можна виразити таким чином: увага соціу-
му, яка актуалізується за рахунок публічнос-
ті вчинюваних актів тероризму, є тим сере-
довищем, де існує тероризм. Без розголосу 
тероризм не може існувати, бо розголос і є 
одним з каталізаторів тероризму» [8, с. 149].
Наступна риса тероризму невід’ємно 

поєднана з попередньою: створення в сус-
пільстві стану страху, пригніченості, напру-
женості, що виникає в результаті публічно-
го вчинення дій, які створювали небезпеку 
для життя чи здоров’я людини або заподі-
яння значної майнової шкоди чи настання 
інших тяжких наслідків, або погрози вчи-
нення такої загальнонебезпечної поведінки. 
У зв’язку з характеристикою цієї ознаки, 
В. Ф. Антипенко наголошує, що досягнен-

ня своїх цілей терористи ставлять у прямий 
взаємозв’язок зі ступенем залякування насе-
лення» [1, с. 51]. Тобто створення стану стра-
ху є вираженням суті тероризму, його спря-
мованістю, але не кінцевою метою. Завдяки 
створення стану страху терористи прагнуть 
досягти своїх цілей, причому не за рахунок 
власних дій, а завдяки діям інших осіб, від 
яких залежить прийняття вигідних для те-
рористів рішень і на яких обстановка стра-
ху, створена серед населення, спрямована в 
кінцевому розрахунку вчинити вплив.
Ще однією відмінною рисою тероризму 

є те, що коло осіб щодо яких застосовуєть-
ся насильство або яким спричиняється зна-
чна матеріальна шкода чи спричиняються 
інші тяжкі наслідки та коло осіб (фізичних 
і юридичних),які спонукаються до при-
йняття бажаних для терористів рішень або 
утримання від прийняття таких рішень, не 
співпадають. При вчиненні терористичного 
акту насильство чи погроза такого насиль-
ства спрямовуються щодо одних осіб (неви-
нних жертв) або їх майна чи інших прав і 
законних інтересів. У той час, як психоло-
гічний вплив з метою спонукання до певної 
поведінки на фоні створеної у суспільстві об-
становки страху чиниться на інших осіб (фі-
зичних або юридичних), від яких залежить 
прийняття вигідних для терористів рішень.
Таким чином, як справедливо зазначає 

В. П. Ємельянов, взаємопов’язаними та вза-
ємозалежними властивостями тероризму 
вузькому розумінні (власне тероризму) в 
науці кримінального права визначаються: 
1) вчинення або погроза вчинення загаль-
нонебезпечних діянь (застосування зброї, 
вибухів, підпалів, затоплень тощо), що за-
грожує громадській (загальній) безпеці; 
2) публічний характер виконання з оглядом 
на широкий розголос або резонанс цієї по-
дії; 3) навмисне створення у суспільстві ста-
ну страху, напруженості, спрямоване на за-
лякування населення або достатньо великої 
його частини; 4) застосування насильства 
щодо одних осі (невинних жертв) або їх май-
на чи законних інтересів з метою спонукан-
ня до бажаної для винного поведінки інших 
осіб [4, с. 38].
Водночас, з другої половини XX – почат-

ку XXI століть відбувається трансформація 
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суспільних відносин, що полягає у переорі-
єнтації економічних і суспільних відносин 
з матеріальних цінностей на інформацію 
та знання, які стають сутністю нового типу 
суспільних відносин та є джерелом для усві-
домлення змін, які відбуваються в політиці, 
економіці, соціумі, індивідуальній та суспіль-
ній свідомості. Інформаційне суспільство, як 
стадія розвитку суспільства з притаманними 
соціальній структурі кожного виду суспіль-
ства елементами, має глобальне значення 
як для філософії, економіки, політології, со-
ціології, соціальної психології, так і безумов-
но для права нашої країни.
Феномен інформаційного суспільства і 

його основні складові формують сучасний 
стан розвитку суспільства, змінюють соціум, 
через свою ергономічність захоплюють все 
більше сфер життєдіяльності, життя люди-
ни охоплюється інформаційними потоками 
й повною мірою залежить від можливості 
здійснення комунікацій. Зважаючи на ре-
алії впливу інформаційного суспільства на 
економіку та політику, забезпечення мож-
ливостей здійснення комунікацій з вико-
ристанням сучасних інформаційно-комуні-
каційних технологій, щоденної модернізації 
та поширення засобів обміну інформацією, 
фактичної відсутності або суттєвої обмеже-
ності можливості контролю над потоками 
інформації, існування будь-якої країни за 
межами інформаційного поля стає немож-
ливим. Особливо слід наголосити на незво-
ротній процес еволюції людства у напрям-
ку інформаційного суспільства, за якого ін-
формаційне наповнення охопить усі сфери 
життя та стане невід’ємною частиною для 
кожного члена цивілізованого суспільства. 
Вже зараз управління майже всіма галузями 
господарювання здійснюється за допомо-
гою комунікаційних систем та найближчим 
часом такий спосіб управління поглине всі 
інші галузі життєдіяльності людини.
Як справедливо наголошує Н. А. Савіно-

ва, під впливом динаміки суспільних відно-
син у інформаційному суспільстві виникають 
нові види, форми і прояви суспільно небез-
печних діянь, які раніше не могли існувати 
через відсутність технологій, з використан-
ням яких вони реалізуються [14, с. 35]. На 
сьогодні є загальновизнаним, що інформа-

ційна безпека, кібернетичний простір, ін-
формація та інформаційно-комунікаційні 
технології потребують кримінально-пра-
вового забезпечення. При цьому, з одного 
боку, безпеку інформаційного простору, сві-
домості та спілкування, безпеку комунікації 
з усіма її складовими, а також безпеку знань, 
які і є основними ресурсами та цінностями 
інформаційного суспільства, необхідно роз-
глядати як цінності, що потребують забез-
печення їх охорони засобами криміналь-
ного права. З іншого боку, кібернетичний 
простір, інформація та інформаційно-кому-
нікаційні технології можуть бути використа-
ні з метою порушення громадської безпеки, 
залякування населення, провокації воєнно-
го конфлікту, міжнародного ускладнення, 
або з метою впливу на прийняття рішень чи 
вчинення або невчинення дій державними 
органами, службовими особами цих органів, 
об’єднаннями громадян, юридичними осо-
бами, або з метою привернути увагу громад-
ськості до певних політичних, релігійних чи 
інших поглядів винного (терориста).
У контексті останнього слід нагадати, 

що за словами Держсекретаря США Рек-
са Тіллерсона, Центральне розвідувальне 
управління США прийшло до висновків, 
що хакерські атаки з боку Росії на офіцій-
ні установи в США під час президентської 
кампанії були спрямовані безпосередньо 
на підтримку Дональда Трампа, який у під-
сумку став президентом США [15]. Або не-
щодавній випадок із поширенням вірусу 
WannaCry, який особливо активно вражав 
комп’ютери телекомунікаційних компаній, 
лікарень, банків, стільникових операторів, 
державних установ. Деякі організації навіть 
вимушені були припинити свою діяльність 
на деякий час. «Передбачуваний збиток, 
нанесений WannaCry за перші чотири дні, 
перевищив 1 млрд доларів США, якщо вра-
ховувати викликані цим масштабні простої 
крупних організацій у всьому світі», – за-
явив глава KnowBe4 Стью Сьюверман [2]. 
За даними цієї компанії, всього WannaCry 
уразив від 200 до 300 тисяч комп’ютерів у 
щонайменше 150 країнах світу. При цьому, 
експерти не виключають, що у майбутньому 
можуть відбуватися нові подібні атаки. І це 
тільки окремі випадки використання кібер-
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нетичного простору, інформації та інфор-
маційно-комунікаційних технологій, що за 
своїм впливом на стан захищеності життєді-
яльності людей значно перевищують перед-
бачені на сьогодні ст. 258 КК України засто-
сування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи 
інших загальнонебезпечних дій.
Актуалізує наведені підходи і питання 

визнання безпеки людини в Україні однією 
з найвищих соціальних цінностей (ч. 1 ст. 3 
Конституції), а також визнання людини і 
громадянина, їх конституційних прав і сво-
бод, інформаційного середовища, консти-
туційного ладу, суверенітету, територіаль-
ної цілісності та недоторканності об’єктами 
національної безпеки нашої держави (ст. 3 
Закону України «Про основи національної 
безпеки» [10]).
Наведене дає нам підстави стверджу-

вати, що на сьогодні перелік загальноне-
безпечних дій, які створювали небезпеку 
для життя чи здоров’я людини або заподі-
яння значної майнової шкоди чи настан-
ня інших тяжких наслідків та вчиняються 
з метою порушення громадської безпеки, 
залякування населення, провокації во-
єнного конфлікту, міжнародного усклад-
нення, або з метою впливу на прийнят-
тя рішень чи вчинення або невчинення 
дій органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, службовими 
особами цих органів, об’єднаннями гро-
мадян, юридичними особами, або з ме-
тою привернення уваги громадськості до 
певних політичних, релігійних чи інших 
поглядів винного (терориста), які харак-
теризують склад злочину, передбаченого 
ст. 258 КК України «Терористичний акт», 
не відображають сучасних реалів нашо-
го життя. В епоху еволюції людства у на-
прямку інформаційного суспільства, коли 
інформаційне наповнення охоплює май-
же усі сфери життя, кібернетичний про-
стір, інформація та інформаційно-комуні-
каційні технології виступають головними 
чинниками впливу на стан захищеності 
життєдіяльності людей від джерел підви-
щених небезпек і повинні бути відобра-
жені як такі в законі України про кримі-
нальну відповідальність.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються питання щодо ха-

рактеристики ознак об’єктивної сторони складу 
злочину, передбаченого ст. 258 КК України «Те-
рористичний акт». Аналізується коло загаль-
нонебезпечних діянь, які вчиняються з метою 
порушення громадської безпеки, залякування 
населення, провокації воєнного конфлікту, між-
народного ускладнення, або з метою впливу на 
прийняття рішень чи привернення уваги гро-
мадськості до певних політичних, релігійних чи 
інших поглядів винного (терориста). Робиться 
висновок, що в епоху інформаційного суспільства 
такий вплив із зазначеною метою може бути 
вчинений з використанням кібернетичного 
простору, інформації та інформаційно-комуні-
каційних технологій, що за рівнем суспільної не-
безпечності для громадської (загальної) безпеки 
значно перевищує шкідливість кола діянь, які на 
сьогодні характеризують склад злочину, який 
розглядається.
Ключові слова: терористичний акт; гро-

мадська (загальна) безпека; кібернетичний про-
стір; інформація; інформаційно-комунікаційні 
технології.

SUMMARY 
The questions of description of signs of objective 

side of corpus, foreseen an item 258 Criminal code 
of Ukraine «assassination delict are examined in the 
article». A circle is analysed обще dangerous acts, which 
are accomplished with the purpose of public security 
breach, intimidation of population, provocation of 
military confl ict, international complication, with the 
purpose of infl uence on making a decision or bringing 
in of attention public to certain political, religious or 
other looks of guilty (terrorist). Drawn a conclusion, 
that in the epoch of informative society such infl uence 
with the indicated purpose can be perfect with the use 
of cybernetic space, information and of informatively-
communication technologies, that on the level of 
the public danger for collective (general) security 
considerably exceeds вредоносность of circle of acts 
which characterize an examined corpus delict for today.

Keywords: assassination; public (general) safety; 
cybernetic space; information; of informatively-
communication technologies.
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ÏÅÐÅØÊÎÄÆÀÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÂÈÙÎ¯ ÐÀÄÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß, ÂÈÙÎ¯ 
ÊÂÀË²Ô²ÊÀÖ²ÉÍÎ¯ ÊÎÌ²Ñ²¯ ÑÓÄÄ²Â 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ: ÀÍÀË²Ç ÄÎÒÐÈÌÀÍÍß 
ÏÐÈÍÖÈÏ²Â ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÇÀÖ²¯

Статья посвящена анализу соблюдения 
принципов криминализации в ходе дополне-
ния текста уголовного закона положениями об 
уголовной ответственности за препятствова-
ние деятельности Высшего совета правосудия 
и Высшей квалификационной комиссии судей 
Украины. Особое внимание уделено вопросу обе-
спечения принципа правовой определенности и 
избежания пробелов и коллизий с действующи-
ми нормами.
Ключевые слова: криминализация, прин-

цип, препятствование, уголовный закон.
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ні до спеціальних потерпілих у статтях 112, 
344 та 346 КК (відповідно, це норми про 
відповідальність за: 1) посягання на життя; 
2) незаконний вплив у будь-якій формі з ме-
тою перешкодити виконанню ними служ-
бових обов’язків або добитися прийняття 
незаконних рішень; 3) погрозу вбивством, 
заподіянням шкоди здоров’ю, знищенням 
або пошкодженням майна, а також викра-
денням або позбавленням волі щодо цих 
осіб, їх близьких родичів, вчинену у зв’язку 
з їх державною чи громадською діяльніс-
тю; 4) умисне заподіяння середньої тяжко-
сті тілесних ушкоджень чи легких тілесних 
ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинен-
ня інших насильницьких дій у зв’язку з їх 
державною або громадською діяльністю; 
5) умисне заподіяння тяжких тілесних ушко-
джень у зв’язку з їх державною або громад-
ською діяльністю). 
Зауважимо, що аналогічних змін до спе-

ціальних норм про умисне знищення або 
пошкодження майна та захоплення особи 
як заручника внесено не було і такі діяння 
щодо членів ВРП та ВККС треба буде квалі-
фікувати за загальними нормами. 
При цьому, значна частина членів ВРП 

та ВККС є суддями, а, як відомо, суддя та-
кож є спеціальним потерпілим у низці ста-
тей КК. Розмежувальною ознакою тут пови-
нна виступати та обставина, що у статтях 377 
– 379 КК суддя є спеціальним потерпілим у 
випадку, коли діяння вчиняється у зв’язку 
із його/її діяльністю, пов’язаною із здійснен-
ням правосуддя. 

На початку 2017 року набрав чинності 
Закон України «Про Вищу раду правосуд-
дя» [1], пунктом третім Розділу ІІІ «При-
кінцеві та перехідні положення» якого Кри-
мінальний кодекс України було доповнено 
статтею 3252 «Перешкоджання діяльності 
Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України»1. Крім того, 
члени цих колегіальних органів2 були дода-

1 «Стаття 351-2. Перешкоджання діяльності Вищої 
ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України
1. Невиконання законних вимог Вищої ради пра-
восуддя, її органу чи члена Вищої ради правосуд-
дя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи 
члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
створення штучних перешкод у їх роботі -
караються штрафом від ста до однієї тисячі неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян або аре-
штом на строк до шести місяців, або обмеженням 
волі на строк до трьох років».
2 Далі – відповідно ВРП та ВККС.
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Відповідно до статей 124 та 127 Консти-
туції України, правосуддя в Україні здій-
снюють виключно суди. Народ безпосеред-
ньо бере участь у здійсненні правосуддя 
через присяжних. На відміну від цього, від-
повідно до ст. 1 Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя», Вища рада правосуддя є 
колегіальним, незалежним конституційним 
органом державної влади та суддівського 
врядування, який діє в Україні на постій-
ній основі для забезпечення незалежності 
судової влади, її функціонування на засадах 
відповідальності, підзвітності перед суспіль-
ством, формування доброчесного та високо-
професійного корпусу суддів, додержання 
норм Конституції і законів України, а також 
професійної етики в діяльності суддів і про-
курорів. У свою чергу, Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України є державним органом 
суддівського врядування, який на постій-
ній основі діє у системі правосуддя України 
(частина перша ст. 92 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»). 
Таким чином, члени ВРП та ВККС не 

є особами, які здійснюють правосуддя, та з 
огляду на це не можуть бути потерпілими 
у статтях 377 – 379 КК. Можна теоретично 
уявити, що особа вчинить відповідне пося-
гання на члена ВРП чи ВККС, вважаючи, 
що він/вона здійснюють правосуддя, а не 
інші владні повноваження (наприклад, вва-
жаючи, що реалізація повноваження з від-
сторонення судді від посади є складовою 
здійснення правосуддя). Тут, за наявності 
інших ознак, можна говорити про замах на 
відповідний злочин з Розділу XVIII. 
Іншим виміром цієї проблеми за від-

сутності визначення поняття «правосуд-
дя» може бути розуміння суду у практиці 
ЄСПЛ. Так, автори зазначають, що «сам 
термін «суд», вжитий у зазначеній статті, 
тлумачиться ЄСПЛ у широкому розумінні. 
Аналіз рішень ЄСПЛ засвідчує, що під по-
няття «суд», окрім власне судових органів, 
можуть підпадати арбітражі, професійні 
дисциплінарні органи, органи, що займа-
ються земельними питаннями, органи до-
звільної системи тощо. Виходячи з цього, 
постає необхідність визначитися з системою 
критеріїв, покладених ЄСПЛ в основу ви-
знання того чи іншого органу «судом» у ро-

зумінні ст.6 Конвенції. Так, до ознак таких 
органів можна віднести: 1) здатність ухва-
лювати обов’язкові для виконання рішення; 
2) обов’язкова законодавча регламентація 
функціонування та діяльності «суду»; 3) на-
явність встановленої законом функції щодо 
розгляду юридично значимих питань; 4) га-
рантованість незалежності від державної ви-
конавчої влади та інших учасників cправи» 
[2]. Так, Суд в одному з рішень зазначив, 
що лише той факт, що орган виконує багато 
функцій (адміністративну, регулятивну, су-
дову, консультативну та дисциплінарну) не 
суперечить визначенню органу як «суду» -
(H. v. Belgium (Х. проти Бельгії), § 50) [3].
Ці, на перший погляд, доволі загальні 

міркування можуть мати цілком конкретні 
прояви. Нагадаємо, що посягання на жит-
тя Голови чи члена Вищої ради правосуддя, 
Голови чи члена Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів України, вчинене у зв’язку з їх 
державною чи громадською діяльністю, ка-
рається позбавленням волі на строк від де-
сяти до п’ятнадцяти років або довічним по-
збавленням волі з конфіскацією майна або 
без такої (ст 112 КК).
У свою чергу, вбивство або замах на 

вбивство судді або його близьких родичів у 
зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здій-
сненням правосуддя, карається позбавлен-
ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти 
років або довічним позбавленням волі-
(ст. 379 КК). У першому випадку санкція 
явно вища (з огляду на її мінімум та можли-
вість призначення додаткового покарання). 
У ситуації, коли винна особа доводити-

ме, що посягала на життя члена, наприклад, 
ВРП у зв’язку із прийняттям ним рішення 
про звільнення з посади судді – родича цієї 
особи і вважала, що це є помстою саме за 
здійснення такого «правосуддя» та ще й по-
силатиметься на практику ЄСПЛ про «ши-
роке» розуміння поняття «суд», як мінімум 
сторона захисту, напевно, клопотатиме про 
кваліфікацію діяння на статтю про злочин 
проти правосуддя (який тягне потенційно 
менше покарання).
Будь-яке доповнення Особливої частини 

КК новою статтею дає підстави для попере-
днього висновку про криміналізацію нового 
(або іншого – у порівнянні з колом злочин-
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них діянь, що існувало до такого доповне-
ння) суспільно небезпечного діяння. Втім, 
не завжди поява нової статті Особливої час-
тини означає криміналізацію (введення до 
кола кримінально караних) діяння. «Кла-
сичним» прикладом цього може бути допо-
внення Особливої частини КК статтями про 
відповідальність за діяння, які фактично є 
формами співучасті в інших злочинах (ска-
жімо, фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення консти-
туційного ладу або захоплення державної 
влади, зміни меж території або державного 
кордону України).
Отже, зазначений вище законодавчий 

крок вимагає аналізу на предмет відповід-
ності поняттю криміналізації та, у разі пози-
тивного висновку, стосовно наявності її під-
став та дотримання відповідних принципів.
Проблеми криміналізації, незважаючи 

на те, що вони досить детально піддані ана-
лізу у роботах І.М. Гальперіна, О.А. Герцен-
зона, П.Ф. Гришаніна, П.С. Дагеля, Ю.А. Де-
мидова, М.І. Загороднікова, Г.А. Злобіна, 
І.І. Карпеця, В.Й. Квашиса, С.Г. Келіної, 
М.І. Ковальова, B.C. Комісарова, О.І. Коро-
бєєва, В.М. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецової, 
Д.О. Балобанової, Ю.В. Бауліна, В.І. Бо-
рисова, В.К. Грищука, О.М. Костенка, 
О.М. Литвака, М.І. Мельника, В.О. Мерку-
лової, А.А. Митрофанова, В.О. Навроцько-
го, В.В. Сташіса, В.Я. Тація, В.О. Тулякова, 
П.Л. Фріса, М.І. Хавронюка, В.І. Шакуна та 
інших вчених, залишаються актуальними. 
Серед них перебуває ключове питання ви-
значення обставин, що зумовлюють вклю-
чення діяння до кола злочинів. Метою да-
ного дослідження є з’ясування відповідності 
доповнення Особливої частини КК новою 
статтею 3512 визначеним аспектам теорії 
криміналізації.
Відповідний законопроект3 у редакції, 

яка розглядалася у першому читанні, містив 
майже аналогічну прийнятій редакції нор-
му, яка, окрім діянь, що врешті були «кри-
міналізовані», передбачала відповідальність 
за «ненадання їм інформації чи надання 
їм завідомо неправдивої інформації, у разі 
вчинення протягом року після накладення 

3 Реєстр. №5180 від 23.09.2016 р.

повторно адміністративного стягнення за 
вказані дії», на некоректність чого (а саме 
адміністративної преюдиції) справедливо 
звернули увагу фахівці Головного науково-
експертного управління Апарату Верховної 
Ради України4 та Верховний Суд України5.

4 «У законопроекті пропонується доповнити КК стат-
тею 351-2, в якій передбачається кримінальна відпо-
відальність за «невиконання законних вимог Вищої 
ради правосуддя, її органу чи члена Вищої ради пра-
восуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укра-
їни чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, створення штучних перешкод у їх роботі, 
ненадання їм інформації чи надання їм завідомо 
неправдивої інформації, у разі вчинення протягом 
року після накладення повторно адміністративного 
стягнення за вказані дії». Ця законодавча пропози-
ція, на нашу думку, суперечить загальним принци-
пам побудови норм Кримінального кодексу України. 
По-перше, КК 2001 р., на відміну від КК 1960 р., не 
містить кримінально-правових норм з адміністра-
тивною преюдицією. По-друге, діяння, передбачені 
статтею 351-2 КК (у редакції проекту), не мають до-
статнього рівня суспільної небезпеки для визнання 
їх злочинами. Вважаємо, що лише опір члену ВРП 
або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
можна вважати злочином. Однак на сьогодні такі дії 
охоплюються статтею 342 КК «Опір представникові 
влади, працівникові правоохоронного органу, дер-
жавному виконавцю, члену громадського формуван-
ня з охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій 
особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».
5 Передусім зазначаємо, що криміналізувати діян-
ня без суттєвого обґрунтування того, що такі діян-
ня (дії чи бездіяльність) несуть у собі суспільну не-
безпеку, а тому можуть бути законом віднесені до 
злочинів, на нашу думку, неправильно. Крім того, 
якщо й встановлювати кримінальну відповідаль-
ність за зазначені діяння, то необхідно визначати й 
суб’єкта такого злочину, як це передбачено в стат-
тях 351 і 351-1 КК України (суб’єкт – службова осо-
ба).
Зважаючи на те, що в цій статті не передбачено 
вказівки на форму вини, то зміст запропонованої 
норми слід буде розуміти так, що цей злочин може 
бути вчинено як умисно, так і з необережності. 
Однак враховуючи неконкретність таких, напри-
клад, використаних розробниками законопроек-
ту формулювань, як «законні вимоги» та «штучні 
перешкоди», це в подальшому може призвести до 
кримінального переслідування осіб, які через свою 
недбалість (неуважність) не виконали певних вимог 
чи допустили такі штучні перешкоди. На наш по-
гляд, у статті має йтися лише про суспільно небез-
печні діяння, вчинені умисно.
У статті йдеться про те, що винна особа притягу-
ється до кримінальної відповідальності в разі вчи-
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Іншим зауваженням на цьому етапі було 
те, що діяння, передбачені статтею 3512 КК 

нення протягом року після накладення повторно 
адміністративного стягнення за вказані дії.
По-перше, Україна ще у 2001 році відмовилася від 
такого негативного методу юридичної техніки, як 
адміністративна преюдиція. Тому повернення її до 
КК України має бути належно обґрунтовано.
По-друге, у статті зазначено про накладення по-
вторно адміністративного стягнення за вказані дії. 
Тобто такі дії, що передбачені відповідною статтею 
Кодексу України про адміністративні правопору-
шення (далі – КУпАП). Однак запропонована в за-
конопроекті стаття 188-32 КУпАП за відповідними 
ознаками об’єктивної сторони правопорушення 
містить перелік діянь, що суттєво відрізняються від 
діянь, передбачених статтею 351-2 КК України (у 
редакції законопроекту). Тому, наприклад, за не-
виконання законних вимог Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України чи члена цього органу, 
створення штучних перешкод у роботі Вищої ради 
правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, ненадання або надання завідомо недо-
стовірної інформації Вищій кваліфікаційній комісії 
суддів України, особу не може бути притягнуто до 
кримінальної відповідальності. Зокрема, у статті 
188-32 КУпАП йдеться про невиконання законних 
вимог Вищої ради правосуддя щодо надання інфор-
мації, судової справи тощо. Водночас у статті 351-2 
КК України не уточнюється, щодо чого саме забо-
ронено невиконання законних вимог Вищої ради 
правосуддя. Так само у статті 188-32 КУпАП немає 
жодного слова щодо законних вимог Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України, а статтею 351-2 КК 
України передбачено адміністративну преюдицію 
щодо невиконання законних вимог цього органу.
На нашу думку, діяння, передбачені запропоно-
ваною авторами законопроекту статтею 351-2 КК 
України, не становлять істотної суспільної небезпе-
ки, тому не підлягають криміналізації. Зокрема, не 
вистачає таких підстав (критеріїв), за якими діян-
ня підлягає криміналізації, як суспільна небезпека 
(здатність заподіювати істотну шкоду суспільним 
відносинам; шкода від діяння, що криміналізу-
ється, має бути не просто більш значною, а навіть 
більшою, ніж та безпосередня та опосередкована 
шкода, яка неминуче тягне за собою застосування 
кримінального покарання); значна поширеність та-
ких діянь на всій території держави і їх типовість; 
діяння має значно обурювати звичні почуття сус-
пільства, громадську думку; захист суспільства від 
даного виду діяння не може бути забезпечений 
більш м’якими заходами – адміністративними або 
цивільно-правовими.
Таким чином, на нашу думку, запропоновані зміни 
потребують суттєвого обґрунтування та доопрацю-
вання (http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(pr
int)/2719E5F2E829A67DC225804400367892).

(у редакції проекту), не мають достатнього 
рівня суспільної небезпеки для визнання їх 
злочинами. На думку експертів, лише опір 
члену ВРП або ВККС можна вважати зло-
чином, однак такі дії охоплюються статтею 
342 КК.
У контексті зазначеного вище варто про-

аналізувати зміст рішення законодавця на 
предмет того, чи є це прикладом криміналі-
зації та чи є вона обґрунтованою.
Очевидно, що «модельними» нормами 

в даному випадку виступають статті 351 та 
3511 КК України6, це в тому числі підтвер-
джують і фактично тотожні санкції за неви-
конання законних вимог народного депута-
та України, депутата місцевої ради, Рахун-
кової палати чи її члена, а також зазначених 
вище суб’єктів.
Втім, окрім відсутності такої форми 

об’єктивної сторони злочину, як надання 
завідомо неправдивої інформації, злочин, 
передбачений статтею 3512 КК, передбачає 
й таку відмінність, як наявність загального 
суб’єкта злочину, в той час, як кримінальній 

6 Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного 
депутата України та депутата місцевої ради
1. Невиконання службовою особою законних вимог 
народного депутата України, депутата місцевої 
ради, створення штучних перешкод у їх роботі, 
надання їм завідомо неправдивої інформації -
караються штрафом від ста до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням 
волі на строк до трьох років.
2. Невиконання службовою особою законних вимог 
комітетів Верховної Ради України чи тимчасових 
слідчих комісій Верховної Ради України, 
створення штучних перешкод у їх роботі, надання 
недостовірної інформації -
караються штрафом від п’ятисот до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або обмеженням волі на строк до п’яти років, або 
позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років.
Стаття 351-1. Перешкоджання діяльності 
Рахункової палати, члена Рахункової палати
1. Невиконання службовою особою законних 
вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, 
створення штучних перешкод у їх роботі, надання 
їм завідомо неправдивої інформації -
караються штрафом від ста до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням 
волі на строк до трьох років.
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відповідальності за статтями 351 та 3511 КК, 
підлягає виключно службова особа.
У цьому контексті встановлення однако-

вих санкцій для службових осіб та всіх інших 
суб’єктів видається необґрунтованим, адже 
такий спеціальний суб’єкт, як службова осо-
ба, окремо визначений нормами Криміналь-
ного кодексу, його діяння розцінюються як 
такі, що містять підвищений ступінь суспіль-
ної небезпеки, а також як такі, що «ексклю-
зивно» можуть завдати шкоди специфічним 
об’єктам кримінально-правової охорони.
Варто пам’ятати, що кримінальне за-

конодавство розділяє за «тяжкістю» кримі-
нально-правові наслідки вчинення діяння 
службовою особою публічного та приват-
ного сектору (останні, зазвичай, підлягають 
кримінально-правовим санкціям меншої ін-
тенсивності), що слід вважати цілком спра-
ведливим.
Крім того, наявність загального суб’єкта 

злочину у статті 3512 КК потребує визначен-
ня, в чому конкретно полягає підвищений 
ступінь суспільної небезпеки невиконання 
законної вимоги члена ВРП, на відміну від 
невиконання законної вимоги члена Рахун-
кової палати. 
Аналіз повноважень відповідних 

суб’єктів дає підстави вважати, що коло 
суб’єктів відповідальності за невиконання їх 
вимог, як мінімум в окремих випадках, буде 
вужчим, ніж здається на перший погляд. 
Так, відповідно до статті 31 Закону, Вища 
рада правосуддя, її органи, член Вищої ради 
правосуддя для здійснення своїх повнова-
жень мають право витребовувати та одер-
жувати на їх запит необхідну інформацію та 
документи від:

1) суддів, судів, органів суддівського са-
моврядування, інших органів та установ у 
системі правосуддя;

2) органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб;

3) юридичних осіб.
З цього випливає, що інші особи не ма-

ють кореспондуючого обов’язку виконувати 
подібні запити і, відповідно, не можуть не-
сти відповідальність на його недотримання. 
Що стосується змісту поняття «вимога» 

ВРП, її органу чи члена, то, очевидно, що 

тут варто застосовувати тлумачення, яке 
базується на практиці застосування анало-
гічних норм. Зокрема, Конституційний Суд 
України неодноразово висловлював право-
ву позицію щодо вимог народних депутатів 
України7.
У той же час бланкетний характер від-

повідної диспозиції вимагає використання 
положень Закону «Про ВРП». Так, частина 
п’ята статті 31 Закону передбачає, що «осо-
ба, яка отримала запит Вищої ради право-
суддя, її органу або члена Вищої ради пра-
восуддя (крім органу державної влади), 
може відмовити у наданні інформації (доку-
ментів), яка містить державну, професійну 
таємницю, таємницю досудового розсліду-
вання, банківську таємницю, таємницю про 
стан здоров’я або іншу таємницю, що охоро-
няється законом. Розкриття такої таємниці 
здійснюється на вимогу Вищої ради право-
суддя за судовим рішенням у порядку та на 
підставах, визначених законом». З цього 
випливає, що закон у даному випадку чітко 
розрізняє такі акти, як «запит» та «вимога» 
відповідного суб’єкта.
В інших випадках, на нашу думку, під ви-

могою варто розуміти спрямоване на іншо-
го суб’єкта звернення відповідного суб’єкта 
щодо вчинення/невчинення певних дій8. 

7 Рішення Конституційного Суду України у справі 
за конституційними поданнями Верховного Суду 
України та Служби безпеки України щодо офіцій-
ного тлумачення статті 86 Конституції України та 
статей 12, 19 Закону України «Про статус народно-
го депутата України» (справа про запити народних 
депутатів України) // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/v004p710-99; Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним поданням Ге-
неральної прокуратури України щодо офіційного 
тлумачення положень статті 86 Конституції Украї-
ни та статей 12, 19 Закону України «Про статус на-
родного депутата України» (справа про запити на-
родних депутатів України до прокуратури) // http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-00; Рішення 
Конституційного Суду України у справі за консти-
туційним поданням Міністерства внутрішніх справ 
України щодо офіційного тлумачення положень 
статті 86 Конституції України, а також частини 
другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону 
України «Про статус народного депутата України» 
(справа про запити і звернення народних депутатів 
України до органів дізнання і досудового слідства) // 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-02 
8 Прикладом такого звернення може бути наступне 
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Прикладом такого звернення може бути 
наступне повноваження, закріплене зако-
ном: «Якщо судову справу направлено на 
новий розгляд або її передано у проваджен-
ня іншого судді, а предметом перевірки є 
відомості стосовно дій судді, у провадженні 
якого перебувала зазначена справа, Вища 
рада правосуддя, її органи або член Вищої 
ради правосуддя можуть витребувати (ви-
ділення наше – В.Г.) копії матеріалів цієї 
судової справи в частині, що розглядалася 
цим суддею або стосується його дій чи без-
діяльності». 
До речі, звертаємо увагу на те, що зако-

нодавець у диспозиції частини першої статті 
3512 КК використав множинну форму імен-
ника «вимога», що в межах буквального тлу-
мачення кримінального закону ставить під 
сумнів можливість притягнення до кримі-
нальної відповідальності у разі невиконання 
однієї законної вимоги відповідного суб’єкта.
Зауважимо, що КК містить і випадки, 

коли слово «вимога» як звернення службо-
вої особи до третіх осіб використано в одни-
ні (тут вимога є проявом об’єктивної сторо-
ни складу злочину)9, і приклади, коли текст 
диспозиції містить діяння, вчинені всупереч 
саме «вимогам» у множині (тут «вимоги» 
виступають критерієм, відповідно до яко-
го визначається неправомірний характер 
діяння). Зауважимо, що у цьому випадку-
(ст. 391 КК) мова йде про приховану квазі-
адміністративну юрисдикцію, коли кримі-
нальна відповідальність фактично настає 
внаслідок непокори, вчиненої більш, ніж 
один раз.

повноваження, закріплене законом: «Якщо судову 
справу направлено на новий розгляд або її переда-
но у провадження іншого судді, а предметом пере-
вірки є відомості стосовно дій судді, у провадженні 
якого перебувала зазначена справа, Вища рада пра-
восуддя, її органи або член Вищої ради правосуддя 
можуть витребувати копії матеріалів цієї судової 
справи в частині, що розглядалася цим суддею або 
стосується його дій чи бездіяльності»
9 Втручання службової особи з використанням 
службового становища у здійснення виборчою ко-
місією чи комісією з референдуму їх повноважень, 
установлених законом, вчинене шляхом незаконної 
вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення 
виборчої комісії чи комісії з референдуму (ч. 4-*
ст. 157 КК). Див. також статті 183, 184, 206, 355 КК.

При цьому, у літературі допускається 
можливість настання кримінальної відпо-
відальності за невиконання однієї вимоги 
відповідного суб’єкта (зокрема, в контексті 
статті 351 КК) [4 та 5]. 
Очевидно, що, маючи можливість дотри-

матися принципу правової визначеності та 
чітко окреслити межі забороненої поведін-
ки, законодавець залишив простір для тлу-
мачення, що не можна визнавати обґрунто-
ваним (принаймні, в даному випадку). Адже 
для належного застосування криміналь-
но-правової норми в разі вчинення одно-
разового невиконання одиничної законної 
вимоги відповідного суб’єкта, сторона об-
винувачення має довільно тлумачити зміст 
слова «вимоги», наприклад, стверджувати, 
що законодавець мав на увазі «будь-яку» з 
численних передбачених законом «вимог».
До речі, стаття 18832 КУпАП, передбачає 

адміністративну відповідальність за «неви-
конання законних вимог Вищої ради право-
суддя, її органу або члена Вищої ради пра-
восуддя щодо надання інформації, судової 
справи (її копії), розгляд якої закінчено, на-
дання завідомо недостовірної інформації…», 
стаття 18835 – за «невиконання законних 
вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, члена Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів України, Кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії прокурорів, члена Кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії прокурорів 
щодо надання інформації, копій документів, 
а також порушення встановлених законо-
давством строків їх надання, надання заві-
домо недостовірної інформації», і на практи-
ці очевидно виникатимуть ситуації, коли за 
аналогічне діяння суб’єкти нестимуть різну 
відповідальність (адміністративну чи кримі-
нальну). 
Для з’ясування змісту поняття «законна 

вимога» варто також детально аналізувати 
повноваження ВРП10 чи права її органів та 
10 Стаття 3. Повноваження Вищої ради правосуддя
1. Вища рада правосуддя:
1) вносить подання про призначення судді на по-
саду;
2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи 
прокурором вимог щодо несумісності;
3) забезпечує здійснення дисциплінарним органом 
дисциплінарного провадження щодо судді;
4) утворює органи для розгляду справ щодо дисци-
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плінарної відповідальності суддів;
5) розглядає скарги на рішення відповідних орга-
нів про притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності судді чи прокурора;
6) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
7) надає згоду на затримання судді чи утримання 
його під вартою чи арештом;
8) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення 
судді від здійснення правосуддя;
9) вживає заходів щодо забезпечення авторитету 
правосуддя та незалежності суддів;
10) ухвалює рішення про переведення судді з одно-
го суду до іншого, рішення про відрядження судді 
до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;
11) ухвалює рішення про припинення відставки 
судді;
12) погоджує кількість суддів у суді;
13) затверджує Положення про Єдину судову ін-
формаційну (автоматизовану) систему, Положення 
про Державну судову адміністрацію України та ти-
пове положення про її територіальні управління, 
Положення про Службу судової охорони, Поло-
ження про проведення конкурсів для призначення 
на посади державних службовців у судах, органах 
та установах системи правосуддя, Положення про 
Комісію з питань вищого корпусу державної служ-
би в системі правосуддя, Порядок ведення Єдиного 
державного реєстру судових рішень;
14) погоджує Типове положення про апарат суду, 
Положення про порядок створення та діяльності 
служби судових розпорядників;
15) надає обов’язкові до розгляду консультативні 
висновки щодо законопроектів з питань утворен-
ня, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і 
статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів 
та установ системи правосуддя стосовно законодав-
ства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою 
і статусу суддів;
16) здійснює функції головного розпорядника ко-
штів Державного бюджету України щодо фінансо-
вого забезпечення своєї діяльності; бере участь у 
визначенні видатків Державного бюджету України 
на утримання судів, органів та установ системи пра-
восуддя;
17) затверджує за поданням Державної судової ад-
міністрації України нормативи кадрового, фінансо-
вого, матеріально-технічного та іншого забезпечен-
ня судів;
18) погоджує в установленому порядку перерозпо-
діл бюджетних видатків між судами, крім Верхо-
вного Суду;
19) призначає на посаду та звільняє з посади Голову 
Державної судової адміністрації України, його за-
ступників;
20) визначає за поданням Голови Державної су-
дової адміністрації України граничну чисельність 
працівників Державної судової адміністрації Украї-
ни, у тому числі її територіальних управлінь;

членів11. При цьому, на наш погляд, до та-
ких вимог немає підстав відносити так звані 
адміністративні повноваження Голови ВРП, 
здійснення яких напряму не пов’язане із 
функціонуванням ВРП як колегіального, 
незалежного конституційного органу дер-
жавної влади та суддівського врядування, 
який діє в Україні на постійній основі для 
забезпечення незалежності судової влади, її 
функціонування на засадах відповідальнос-
ті, підзвітності перед суспільством, форму-
вання доброчесного та високопрофесійного 

21) здійснює інші повноваження, визначені цим За-
коном та Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів».
2. Вища рада правосуддя в зв’язку із реалізацією 
визначених законом повноважень бере участь у 
міжнародному співробітництві, у тому числі взає-
модіє з іноземними закладами, установами та орга-
нізаціями з питань правосуддя, може бути членом 
відповідних міжнародних асоціацій.
3. Вища рада правосуддя може залучати для ви-
конання допоміжних і консультативних функцій 
органи суддівського самоврядування, установи та 
організації, суддів, суддів у відставці, адвокатів, 
прокурорів та інших спеціалістів, Громадську раду 
доброчесності за їхньою згодою на громадських за-
садах.
11 Стаття 20. Права та обов’язки члена Вищої ради 
правосуддя
1. Член Вищої ради правосуддя має право:
1) вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи 
Вищої ради правосуддя та її органів, секретаріату 
Вищої ради правосуддя;
2) залучати відповідно до регламенту Вищої ради 
правосуддя працівників структурних підрозділів 
секретаріату для підготовки питань, що виносяться 
на розгляд Вищої ради правосуддя, органів Вищої 
ради правосуддя, до складу яких він входить;
3) ознайомлюватися з усіма матеріалами, що сто-
суються питань порядку денного засідань Вищої 
ради правосуддя, органів Вищої ради правосуддя, 
до складу яких він входить;
4) наводити свої мотиви та міркування, а також по-
давати додаткові документи з питань, що розгляда-
ються;
5) вносити пропозиції щодо проектів рішень Вищої 
ради правосуддя, брати участь в ухваленні рішень, 
у визначених цим Законом випадках висловлювати 
письмово окрему думку щодо рішень Вищої ради 
правосуддя чи органів Вищої ради правосуддя, до 
складу яких він входить;
6) ініціювати скликання засідання Вищої ради пра-
восуддя, засідання органу Вищої ради правосуддя, 
до складу якого він входить.
2. Член Вищої ради правосуддя має інші права, ви-
значені законом.
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корпусу суддів, додержання норм Консти-
туції і законів України, а також професійної 
етики в діяльності суддів і прокурорів12.
Що стосується органів ВРП, то закон 

прямо передбачає лише Дисциплінарні па-
лати, але при цьому дає Раді право самостій-
но утворювати й інші органи13. В цьому ви-
падку встановлення законності їх вимог по-
требуватиме додаткового з’ясування поряд-
ку їх утворення та дотримання при цьому 
процедури, крім того, особливу увагу треба 
буде приділяти компетенції таких органів, 
яка не може бути ширшою, ніж компетенція 
самої ВРП. 
Зауважимо, що не можна вважати орга-

ном ВРП Комісію з питань вищого корпусу 
державної служби в системі правосуддя, яка 
«є колегіальним органом, який діє при Ви-
щій раді правосуддя». Аналогічний аналіз 
12 «Голова Вищої ради правосуддя з питань, що на-
лежать до його адміністративних повноважень, ви-
дає накази і розпорядження»
13 Стаття 26. Структура та організація діяльності 
Вищої ради правосуддя
1. Вища рада правосуддя діє у пленарному складі, 
якщо інше не встановлено цим Законом.
2. Для розгляду справ щодо дисциплінарної відпо-
відальності суддів Вища рада правосуддя утворює 
Дисциплінарні палати з числа членів Вищої ради 
правосуддя.
3. Кількість Дисциплінарних палат та кількісний 
склад кожної палати визначаються рішенням Ви-
щої ради правосуддя з урахуванням вимог цього 
Закону.
4. До складу кожної Дисциплінарної палати вхо-
дить щонайменше чотири члени Вищої ради пра-
восуддя. При формуванні Дисциплінарних палат 
Вища рада правосуддя має забезпечити, щоб що-
найменше половина, а якщо це неможливо – при-
наймні значна частина членів кожної Дисциплінар-
ної палати були суддями або суддями у відставці.
5. У разі необхідності Вища рада правосуддя може 
ухвалити рішення про залучення членів однієї Дис-
циплінарної палати до роботи іншої Дисциплінар-
ної палати або про делегування Голові Вищої ради 
правосуддя повноважень ухвалювати такі рішення.
Організація роботи Дисциплінарних палат здій-
снюється в порядку, визначеному регламентом Ви-
щої ради правосуддя.
6. Вища рада правосуддя може утворювати інші 
органи для виконання повноважень, визначених 
Конституцією України, цим Законом та Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів».
7. Рішення про утворення органів Вищої ради пра-
восуддя та про їх персональний склад ухвалюються 
Вищою радою правосуддя.

має бути проведено й щодо статусу органів 
ВККС.
Що стосується питання, чи є доповне-

ння КК України статтею 3512 криміналіза-
цією відповідних діянь, то варто відповісти, 
що лише частково. Зокрема, фахівці під час 
аналізу законопроекту висловлювали думку 
про те, що надання неправдивої інформації 
є різновидом підроблення [6]. 
Варто додати, що інші норми криміналь-

ного законодавства також передбачали від-
повідальність за ті чи інші форми перешко-
джання діяльності відповідних суб’єктів. 
Так, у разі невиконання законної вимоги 
члена ВРП, яка підтверджена рішенням 
суду (як у наведеному вище прикладі зі стат-
ті 31 Закону), відповідальність за відсутнос-
ті статті 3512 КК наступала б за статтею 382 
КК як за невиконання судового рішення. 
При цьому, відповідальність у статті 382 КК 
значно суворіша, ніж у статті 3512 КК. З ура-
хуванням зазначеного вище, використану 
форму криміналізації навряд чи можна вва-
жати вдалою.
Наука виокремлює принципи криміналі-

зації – прикладні принципи, у відповідності 
до яких встановлюється необхідна та ефек-
тивна кримінально-правова заборона. До 
них включають наступні: достатня суспільна 
небезпечність діянь, що криміналізуються; 
їх відносна розповсюдженість; можливість 
позитивного впливу кримінально-правової 
норми на суспільно небезпечну поведінку; 
перевага позитивних наслідків криміналіза-
ції; ненадмірність кримінально-правової за-
борони; своєчасність криміналізації [7].
Традиційно в роботах використовують 

систему принципів криміналізації, запропоно-
вану Г.А. Злобіним [8, c. 209-242], відповідно до 
якої вони поділяються на дві групи: 1) соціаль-
ні й соціально-психологічні; 2) системно-право-
ві14.

14 1. Принципи, що виражають суспільну необхід-
ність і політичну доцільність установлення кримі-
нальної відповідальності або соціальні і соціаль-
но-психологічні принципи криміналізації, тобто 
принципи, що забезпечують соціальну адекватність 
криміналізації, її допустимість з погляду основних 
характеристик соціальних систем і процесів сус-
пільного розвитку, відповідності кримінально-пра-
вової норми рівневі, характерові громадської свідо-
мості і станові суспільної думки. Це принципи: сус-
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Дещо інший погляд на принципи кримі-
налізації має Д.О. Балобанова: 1) відсутність 
прогалин у законі й ненадмірність заборо-
ни; 2) визначеність і єдність термінології;-
3) доцільність – можливість створення, змі-
ни й послідуючого застосування положень 
кримінального закону, виходячи з потреб 
суспільства й держави, для досягнення пев-
них цілей, з урахуванням загальноправових 
принципів у строго встановлених законо-
давчих межах, що проявляється в побудо-
ві норм кримінального закону, визначенні 
їхньої структури, місця розташування в са-
мому кримінальному законі й встановленні 
співвідношення з іншими положеннями КК 
[9].
О.О. Дудоров під принципами кримі-

налізації, як видається, розуміє не просто 
прикладні законодавчі рамки, яким має від-
повідати процес криміналізації. Зокрема, 
вчений говорить про «традиційний поділ 
принципів криміналізації на соціальні і со-
ціально-психологічні та системно-правові» 
[10, c. 25], що наводить на аналогію із поді-
бним підходом щодо принципів криміналь-
ного права загалом, які вміщують всі клю-
чові фундаментальні положення галузі. Це 
підтверджується і наступною тезою автора: 
«чільне місце серед соціальних і соціально-

пільної небезпеки; відносної поширеності діяння; 
домірності позитивних і негативних наслідків кри-
міналізації; кримінально-політичної адекватності 
криміналізації. 2. Принципи, які визначаються ви-
могою внутрішньої логічної несуперечності систе-
ми норм кримінального права, або несуперечності 
норм матеріально-процесуального права, або норм 
кримінальної й іншої галузей права (конституцій-
ного, цивільного і т.д.), тобто системно-правові 
принципи криміналізації. Системно-правові прин-
ципи також утворюють дві підгрупи принципів:-
а) загальноправові, зв’язані з вимогою несупер-
ечності системи норм кримінальної й інших галу-
зей права (принцип конституційної адекватнос-
ті; принцип системно-правової несуперечливості 
криміналізації конкретного діяння; принцип між-
народно-правової необхідності і допустимості кри-
міналізації; принцип процесуального здійснення 
переслідування); б) кримінально-правові, які ви-
значаються внутрішніми закономірностями систе-
ми чинного кримінального законодавства (прин-
цип безпробільності і ненадмірності кримінально-
правової заборони; принцип визначеності і єдності 
термінології; принцип повноти складу; принцип 
домірності санкції й економії репресії.

психологічних принципів криміналізації, 
які виражають суспільну необхідність і по-
літичну доцільність встановлення та існу-
вання кримінальної відповідальності за те 
чи інше діяння, займає принцип суспільної 
небезпеки. Він означає, що криміналізації 
підлягає лише те діяння, суспільна небезпе-
ка якого є достатньо високою» [10, c. 484]15. 
Тобто в цьому випадку обставина, що у 

більшості випадків, відноситься авторами до 
змісту підстави криміналізації, названа серед 
її принципів. В іншій публікації О.О. Дудо-
ров дещо змінює акценти, посилаючись на 
класичну працю про підстави кримінально 
правової заборони16: «Погоджуюсь з тими 
науковцями, які підставою криміналізації 
визнають зумовлену змінами соціальної, 
економічної або політичної обстановки 
справжню потребу у тій чи іншій криміналь-
но-правовій новелі, суспільну необхідність 
застосування заходів кримінального права 
до певної групи відносин, а принципи кри-
міналізації поділяють на дві основні групи: 
1) соціальні і соціально-психологічні та-
2) системно-правові (загально-правові і кри-
мінально-правові). Першу групу складають 
принципи суспільної небезпеки, відносної 
поширеності діяння, пропорційності пози-
тивних і негативних наслідків криміналіза-
ції та кримінально-політичної адекватності. 
До загально-правових принципів криміна-
лізації віднесені принципи конституційної 
адекватності, системно-правової несупереч-
ливості, міжнародно-правової необхідності 
і допустимості, процесуальної здійсненності 
переслідування, а до кримінально-правових 
– принципи відсутності прогалин у законі, 
визначеності та єдності термінології, повно-
ти складу злочину, ненадмірності та еконо-
мії репресії» [10, c. 783]17. 
Беручи за основу запропоновану 

О.О. Дудоровим систему принципів кримі-

15 Дудоров О.О. Вибрані праці з кримінального 
права / О.О. Дудоров. – Луганськ, РВВ ЛДУВС 
ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – С. 484.
16 Основания уголовно-правового запрета. Крими-
нализация и декриминализация / Под ред. В.Н. Ку-
дрявцева и А.М. Яковлева. – М.: Наука, 1982. – 
С. 204 – 240.
17 Дудоров О.О. Вибрані праці з кримінального 
права / О.О. Дудоров. – Луганськ, РВВ ЛДУВС 
ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – С. 733.
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налізації зазначимо, що, як було показано 
вище, не всі ці принципи належно дотрима-
ні під час доповнення КК статтею 3512. Ви-
никають сумніви як у доцільності існування 
окремої норми про відповідальність за пере-
шкоджання законній діяльності членів ВРП 
та ВККС, так і в оптимальності обраної тер-
мінології, зокрема в контексті інших норм 
КК, якими криміналізовані ті чи інші форми 
перешкоджання (ст.ст. 1141, 157, 170, 171, 
174, 180, 340, 341, 351, 3511, 3631, 375, 382, 
386).
Наступним напрямом дослідження має 

стати наукова кримінально-правова квалі-
фікація відповідних діянь та визначення 
змісту окремих ознак складів злочинів, що 
визначені статтею 3512 КК. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу дотриман-

ня принципів криміналізації в ході доповнення 
тексту кримінального закону положеннями про 
кримінальну відповідальність за перешкоджан-
ня діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. Особливу 
увагу приділено питанню забезпечення принци-
пу правової визначеності та уникнення прога-
лин та колізій із чинними нормами.
Ключові слова: криміналізація, принцип, 

перешкоджання, кримінальний закон.

SUMMARY 
The Article dedicated to analysis of following 

principles of criminalization during amending the 
criminal legislation with provisions on criminal liability 
for interfering the lawful activities of High council of 
justice and High qualifi cation commission of judges 
of Ukraine. Special attention at the Article is devoted 
to the securing the principle of legal certainty and 
escaping defi ciencies of law and collisions with current 
rules.

Key words: criminalization, principle, interfering, 
criminal legislation.
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ÙÎÄÎ ÇÀÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Â²ÄÍÎÂÍÎÃÎ 
ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье акцентируется внимание на 
том, что в Украине, с учетом опыта многих 
европейских стран, все шире внедряется при-
мирительное правосудие, преимущества котро-
го перед карательным правосудием очевидны: 
это – быстрое и полное возмещение причинен-
ного преступлением вреда, возможность быть 
услышаным, чувство разрешенности конфлик-
та. При этом остаються нерешенными во-
просы процедуры его осуществления, на чем 
следует сконцентрировать усилия науки и со-
ответствующих государственных институций.
Ключевые слова: криминальный кон-

фликт; карательное правосудие; ответствен-
ность; восстановительное правосудие; неот-
вратимость уголовно-правового реагирования; 
причиненный вред; примирение.

 ÊÓÖ Â³òàë³é Ìèêîëàéîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, âèêëàäà÷ 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, Çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè                 
(ì. Êè¿â, Óêðà¿íà)

відшкодування завданої злочином шкоди, 
поновлення справедливості, забезпечення со-
ціального миру тощо. Яскраве відображення 
зазначена асоціація знаходить у принципі не-
відворотності покарання, що до сих пір спо-
відується переважною частиною українського 
суспільства та експертного середовища, хоча 
цей принцип давно себе вичерпав.
На зміну принципу невідворотності по-

карання прийшов інший, більш гуманний та 
значно ефективніший принцип – невідворот-
ності кримінально-правового реагування на кри-
мінальне правопорушення. Відповідно до цього 
принципу, головним у протидії злочинності є 
обов’язкова правова реакція на факт вчинення 
кримінального правопорушення. А якою вона 
буде в реальності, є другорядним питанням. 
Це може бути кримінальна відповідальність 
з призначенням покарання та його відбуван-
ням. Або відповідальність з призначенням по-
карання та звільненням від його відбування. 
За кримінальним законодавством України 

можлива і така правова реакція на вчинен-
ня кримінального правопорушення, як за-
судження особи обвинувальним вироком 
суду без призначення покарання (розділ ХІІ 
Загальної частини Кримінального кодексу). У 
цьому випадку кримінальна відповідальність 
реально настає, але без покарання. Полягає 
вона в самому факті засудження злочинця, 
тобто в висловленні судом негативної оцінки 
його злочинного вчинку. Така оцінка гань-
бить особу в очах інших членів суспільства, 
що відповідним чином впливає на її емоціо-
нально-психологічну сферу.

У процесі практичної реалізації курсу на 
інтеграцію до Євросоюзу українське суспіль-
ство поступово усвідомлює переваги так зва-
них європейських стандартів організації сус-
пільних процесів перед тими, що залишились 
Україні від її колоніального минулого. До 
числа таких «стандартів» належить існуван-
ня в багатьох європейських країнах поряд з 
каральним і відновного (примирного) право-
суддя. У свідомості пересічного українця та 
й багатьох правників, особливо радянського 
гарту, вчинення злочину асоціюється лише з 
покаранням злочинця. Але існуюче каральне 
правосуддя повсякчас демонструє свою не-
ефективність, а часто й відверту архаїчність. 
Воно не здатне забезпечити позитивних на-
слідків, очікуваних від правосуддя, таких як 
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Нарешті, існує в Україні й така форма 
правового реагування на вчинення право-
порушення, як звільнення від притягнення 
до кримінальної відповідальності. Її сутність 
полягає у відмові суду до постановлення об-
винувального вироку від застосування кри-
мінальної відповідальності взагалі. Тобто суд 
відмовляється навіть від висловлення нега-
тивної оцінки вчиненого злочинного діяння 
та його «автора». Але це відбувається пере-
важно лише стосовно злочинів невеликої тяж-
кості, за наявності встановлених у законі під-
став (причини) та умов і за чітко визначеною 
процедурою. Зазначена процедура залишає 
помітний слід у свідомості суб’єкта, що потра-
пив під «прес» системи кримінальної юстиції. 
Не будучи відповідальністю, вона є фактом 
офіційного правового реагування на вчинене 
правопорушення.
Отже, як свідчить викладене вище, не-

відворотності покарання в Україні не зали-
шилось місця. Зазначений принцип є харак-
терним для більш ранніх періодів існування 
людства з менш розвинутою правовою систе-
мою та з недостатньо високим рівнем розви-
тку правничої думки. Незважаючи на свою зо-
внішню привабливість, цей принцип є надто 
жорстким. Через це та деякі інші обставини 
він часто порушувавсь як на законодавчому, 
так і на правозастосовному рівнях. Сучасний 
принцип невідворотності кримінально-пра-
вового реагування на кримінальне правопо-
рушення є більш гуманним. До того ж, він є 
більш реалістичним у порівнянні з попере-
днім, оскільки забезпечити невідворотність 
покарання об’єктивно неможливо через зна-
чну латентність кримінальних правопору-
шень та обмежені соціальні ресурси. 
У результаті гуманізації кримінального 

законодавства, наслідком чого стала й зміна 
зазначеного вище принципу, вибір форми 
реагування на кримінальне правопорушен-
ня в Україні все більше залежить не лише від 
традиційних обставин (ступінь небезпечності 
діяння; характер спричиненої шкоди; фор-
ма вини тощо), але й від волі правопоруш-
ника та потерпілого. Причиною цього є те, 
що кримінальне правопорушення починає 
сприйматись не тільки як порушення норм 
об’єктивного права, але й як конфлікт між 
відповідними суб’єктами з приводу порушен-

ня одним із них суб’єктивних прав іншого. 
Ставлення до правопорушення як до пося-
гання на об’єктивне право обумовлює перева-
гу карального правосуддя в суспільстві. Коли 
ж кримінальне правопорушення розгляда-
ється як конфлікт між злочинцем та потерпі-
лим, він розв’язується шляхом примирення 
його учасників, часто й за допомогою про-
цедури медіації, що як явище та відповідний 
йому правовий інститут набуває все більшого 
розповсюдження в світі. 
Проблема примирення учасників кри-

мінально-правового конфлікту цікавить ба-
гатьох сучасних дослідників. Вирішенню 
загальнотеоретичних її аспектів присвяче-
но публікації Л.В. Головка, О.В. Давидової, 
В.В. Землянської, Х. Зера, Л. Карнозової,-
Н. Крісті, Р. Максудова, В.Т. Маляренка,-
О.В. Перепаді, Г.О. Усатого, М. Флямера,-
М.І. Хавронюка, В.В. Ценєвої, А.М.Ященка 
та інших. Долучивсь до вирішення зазначеної 
проблеми і автор цих рядків [1, 2, 3].
Суттєвий внесок у вирішення окремих пи-

тань  зазначеної проблеми, зокрема  пов’язаних 
зі звільненням від кримінальної відповідаль-
ності, зробили такі науковці, як: З.А. Астеміров, 
В.М. Баранов, Ю.В. Баулін, Ю.В. Голик, 
О.О. Дудоров, В.С. Єгоров, В.О. Елеонський, 
А.В. Єндольцева, Е.В. Жидков, О.О. Житний, 
І.Е. Звєчаровський, С.І. Зельдов, С.Г. Келіна, 
Л.М. Кривоченко, Т.О. Лєснєвські-Костарєва, 
А.А. Музика, В.С. Прохоров, Р.А. Сабітов, 
В.В. Скибицький, О.М. Тарбагаєв, 
П.В. Хряпінський С.С. Яценко, А.М. Ященко 
та ін. Як бачимо, інтерес до проблеми та здо-
бутки на шляху її вирішення суттєві. Але 
крапку у розробці зазначеної проблеми стави-
ти рано. Одному з її аспектів, а саме – запрова-
дженню відновного правосуддя в Україні, що 
є офіційною формою примирення учасників 
кримінально-правового конфлікту, присвячу-
ється ця стаття.
На шляху до повноцінної євроінтеграції 

Україна, враховуючи досвід багатьох європей-
ських країн, все ширше запроваджує відновне 
правосуддя. Це слід визнати правильним, адже 
позитивні наслідки відновного правосуддя в 
порівнянні з каральним очевидні. У системі 
останнього учасники кримінального конфлікту 
не відчувають себе справжніми суб’єктами пра-
ва: один з них визнається потерпілим, інший – 
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злочинцем. При цьому держава присвоює собі 
функцію господаря конфлікту, до якого вона 
частіше за все не має безпосереднього стосун-
ку. За таких умов правопорушник, замість того, 
щоб добровільно взяти на себе відповідальність 
за спричинене зло, сам відчуває себе жертвою 
обставин, що вимушує його будь-яким чином 
уникнути відповідальності. Потерпілий за та-
ких умов затаює злість на свого кривдника та 
підпадає під владу почуття помсти. У результа-
ті, якщо злочинця й буде покарано, соціальний 
мир навряд чи наступить. Інша справа, коли в 
процесі примирення потерпілого зі злочинцем 
останній визнає себе винуватим, вибачається 
за спричинене зло, швидко та у повній мірі від-
шкодовує завдану шкоду, а потерпілий проба-
чає йому та подавляє в собі почуття помсти. 
Отже, перевагами відновного правосуддя 

для потерпілого є можливість безпосеред-
ньо впливати на вирішення конфлікту та на 
процес відшкодування завданої йому шкоди, 
набагато швидше отримати це відшкодуван-
ня у порівнянні з можливостями карального 
правосуддя. За результатами традиційного 
карального правосуддя очікування такого від-
шкодування триває роками, а часто взагалі ні 
до чого не приводить. Важливою перевагою 
відновного правосуддя є зняття емоційного 
напруження з учасників кримінального кон-
флікту у процесі примирення, можливість 
бути почутими, настання відчуття вирішенос-
ті конфлікту.
Позитивом для правопорушника є те, що 

він у процесі примирення відновлює самопо-
вагу, набуває відчуття впевненості, реалізує 
потребу вибачитися та виправити ситуацію. 
Така потреба притаманна більшості людей, 
хоча й глибоко схована в їхній свідомості. Він 
також отримує шанс уникнути виключення 
його з нормального суспільства, позбутись 
тавра злочинця. У процесі відновного пра-
восуддя злочинець не просто підозрюваний, 
обвинувачений або підсудний. Він є особою, 
яка реально впливає на процес вирішення 
конфлікту. Окрім іншого, це дозволяє йому 
адекватно усвідомити причини свого вчинку 
та умови, що сприяли його вчиненню, а також 
здійснити кроки щодо недопущення подібно-
го в майбутньому.
Головною проблемою на шляху поши-

рення відновного правосуддя в Україні є від-

ставання національного законодавства від ідеї 
широкого його запровадження та від науково 
обґрунтованих рекомендацій з цього приво-
ду. Останнім часом до кримінального та кри-
мінального процесуального законодавства 
України внесено деякі положення, що дозво-
ляють врахувати факт примирення сторін кри-
мінального конфлікту. Наприклад, закон надає 
можливість звільнити від кримінальної відпові-
дальності особу, яка вчинила нетяжкий злочин 
та примирилась з потерпілим, але процедура 
такого звільнення невиправдано ускладнена, 
тому занадто розтягується у часі. За чинним за-
конодавством звільнити від кримінальної від-
повідальності особу може лише суд, але щоб це 
трапилось, потрібна тривала підготовка мате-
ріалів справи з боку органів досудового слід-
ства та прокуратури. Раціональних аргументів 
на користь абсолютизації такого порядку звіль-
нення не існує. Історичний вітчизняний, а та-
кож зарубіжний досвід вказує на зворотне. За 
попереднім КК України 1960 року звільнити 
від кримінальної відповідальності міг і проку-
рор. Подібна практика зберігається в деяких 
європейських країнах, наприклад у Швейцарії. 
Тому і в Україні можливий перерозподіл сфер 
впливу у цьому секторі між судом та прокура-
турою. Тим більше, що в результаті конститу-
ційної реформи, що відбулась в Україні, про-
куратуру включено до судової гілки державної 
влади, тому підстав для недовіри їй з боку суду 
не існує. Наявна сьогодні модель звільнення 
від відповідальності одного з учасників кримі-
нального конфлікту затягує цю процедуру на 
довгий період, змушуючи сторони конфлікту 
очікувати результатів його розв’язання судом. 
Великі сподівання на вирішення цього та ба-
гатьох інших питань, що постають на шляху 
впровадження європейських стандартів від-
новного правосуддя на теренах України гро-
мадськість покладає на реформу вітчизняної 
кримінальної юстиції, процес якої, на жаль, за-
тягнувся. 
Існуючий в Україні примат карального 

правосуддя над відновним обмежує властиві 
кримінальному праву можливості впливу на 
життєдіяльність суспільства, не забезпечує 
розумного балансу при визначенні засобів 
кримінально-правового реагування на кримі-
нальні правопорушення. Успішне виконання 
завдань кримінальної юстиції забезпечується 
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не лише шляхом застосування покарання, 
але й, іноді, повною відмовою від покарання. 
У сьогоднішніх умовах до механізму кримі-
нально-правового регулювання все частіше 
залучаються засоби, засновані не на покаран-
ні, а на заохоченні (стимулювання) позитив-
ної посткримінальної поведінки. Причому 
сфера їх застосування розширюється, що є 
об’єктивним процесом, зумовленим не лише 
складністю та неоднорідністю предмета тако-
го регулювання, але й гуманізацією всіх сто-
рін суспільного життя. 
Заохочення позитивної посткримінальної 

поведінки знаходить свій прояв у різних ас-
пектах кримінально-правового регулювання. 
Одним із них є звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з примиренням 
суб’єкта кримінального правопорушення з 
потерпілим. Відповідно до ст. 46 чинного КК 
України особа, яка вперше вчинила злочин 
невеликої тяжкості, звільняється від кримі-
нальної відповідальності, якщо вона прими-
рилась з потерпілим та відшкодувала завдані 
нею збитки або усунула заподіяну шкоду. Ця 
невідома попередньому КК України норма 
є відображенням відновного правосуддя як 
альтернативи каральному. Поява у чинному 
КК України вказаної норми зустріла переваж-
но позитивну оцінку з боку фахівців та гро-
мадськості. Завдяки можливості примирення 
потерпілий дістає змогу більш оперативно і 
повно відновити свої права та інтереси, по-
рушені злочинцем. Залишаються й супротив-
ники ідеї звільнення від кримінальної відпові-
дальності через примирення. Вони вважають, 

що така ідея не відповідає принципу невідво-
ротності покарання за вчинений злочин. Але, 
як було зазначено вище, такого принципу 
більше не існує. У правовій сфері не може бути 
вічних принципів. Вони змінюються разом із 
зміною соціальних умов життєдіяльності лю-
дей. В Україні настала пора перейти від прин-
ципу невідворотності покарання до принципу 
невідворотності кримінально-правового реа-
гування на вчинення злочину не лише на за-
конодавчому, але й на доктринальному рівні, а 
також на рівні професійної та загальної право-
свідомості. Сприятиме цьому все більш широ-
ке запровадження відновного правосуддя.
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АНОТАЦІЯ 
У статті наголошується, що в Україні, з ура-

хуванням досвіду багатьох європейських країн, все 
ширше впроваджується відновне правосуддя. Пе-
реваги відновного правосуддя перед каральним для 
учасників кримінального конфлікту очевидні. Це 
швидке й повне відшкодування спричиненої злочи-
ном шкоди, можливість бути почутим, відчут-
тя вирішення конфлікту. Але залишаються не-
вирішеним питання процедури його здійснення, 
на чому слід зосередити наукові зусилля.
Ключові слова: кримінальний конфлікт; 

каральне правосуддя; відповідальність; відновне 
правосуддя; невідворотність кримінально-пра-
вового реагування; завдані збитки; примирення.

SUMMARY 
The article noted that in Ukraine based on the 

experience of many European countries are increasingly 
being introduced restorative justice. The advantages 
of restorative justice for the victim is able to directly 
infl uence the resolution of the confl ict and the process 
of compensation of damage. An important advantage 
of restorative justice is the removal of emotional stress of 
the participants in the criminal confl ict reconciliation, 
the opportunity to be heard, feeling confl ict resolution. 
Recently, in the fi eld of restorative justice and even 
though a lot done, but out standing issues remain, such 
as unnecessarily complicated procedure of this release.

Keywords: criminal confl ict; retributive justice; 
a responsibility; restorative justice; the inevitability 
of a criminal-legal response; the harm caused; 
reconciliation.
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якими стоять більш солідні “фігури” – їхні 
“кукловоди” – лідери організованих злочин-
них угруповань, сепаратистських зграй чи 
мафіозних кланів (навіть якщо теракти вчи-
няються на релігійному грунті).
Саме вони у першу чергу, мають нести 

сувору відповідальність за їх підготовку і 
проведення, а також – за їхні наслідки.
Водночас, терористичний акт можливий 

лише за умови його фінансового забезпечен-
ня, включаючи відбір і підготовку бойови-
ків, пошук і придбання зброї чи вибухівки, 
технічних засобів і т.ін. Тому цілком логіч-
но, що олігархічні фінансові структури, що 
здійснюють таке забезпечення (на разовій 
чи постійній основі) мають поруч з його ор-
ганізаторами нести не менш сувору відпові-
дальність і за сам теракт, і за його наслідки, 
зокрема, щодо солідарного відшкодування 
(компенсації) заподіяної його жертвам шко-
ди у повному обсязі.
Здається, що саме за цих обставин ще 

понад двадцять років тому в міжнародному 
праві було закріплено поняття “фінансуван-
ня терористичної діяльності”.
У прийнятій Організацією Об’єднаних 

Націй “Декларації про заходи щодо лікві-
дації міжнародного тероризму” (затвердже-
на Резолюцією 49/60 Генеральної Асамблеї 
ООН від 09.12.1994) було проголошено 
обов’язком країн-учасниць, їх юридичних і 
фізичних осіб “утримуватись від організації 
терористичної діяльності, підбурювання до 
неї, сприяння її здійсненню, фінансування, 
заохочення чи проявлення терпимості до 

Терористичні акти, серійність проявів 
та еволюція яких наприкінці минулого – по-
чатку нинішнього тисячоліть спостерігали-
ся в ряді зарубіжних країн Європи, Азії та 
Сполучених Штатах Америки, останнім ча-
сом усе більше стають характерними і для 
нашої країни.
Терористична агресія, що відбувається, 

триваючи вже понад трьох років у Доне-
цькому і Луганському регіонах, низка те-
рактів в Одесі, Харкові та навіть у столиці 
України сколихнули вітчизняну і всю про-
гресивну світову спільноту.
Суттєво ускладнюючи соціально-полі-

тичну, економічну та криміногенну ситуа-
цію в державі, терористичні акції відчутно 
дестабілізують розвиток українського сус-
пільства, його прагнення рухатись у євро-
пейський і світовий цивілізований простір, 
створюючи подекуди реальну загрозу навіть 
українській державності й національній без-
пеці країни.
Звісно, що це не може не турбувати й не-

покоїти керівництво держави і її політикум 
та вимагає їх докласти максимальних зусиль 
щодо запобігання і протидії тероризму в 
Україні, використовуючи міжнародно-пра-
вову базу й зарубіжну практику тих країн, 
які зазнали всю його серйозність і підвище-
ну небезпеку значно раніше.
У зарубіжній науковій літературі вже 

переконливо доведено і світовою право-
охоронною практикою підтверджено, що 
безпосередні виконавці терористичних ак-
цій – це, зазвичай, прості “маріонетки”, за 
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неї та прийняти належні практичні заходи 
щодо забезпечення того, щоб їхні відповід-
ні території не використовувались для ство-
рення терористичних баз чи навчальних 
таборів для підготовки та організації теро-
ристичних актів, спрямованих проти інших 
держав та їх громадян”.
У подальшому Організація Об’єднаних 

Націй ще тричі (щороку поспіль) поверта-
лася до розгляду вказаного питання (Ре-
золюції Генеральної Асамблеї ООН 52/210 
від 17.12.1996, 52/165 від 15.12.1997, 
53/108 від 08.12.1998), було утворено 
Спеціальний Комітет ООН по боротьбі 
з фінансуванням тероризму, розроблено 
Міжнародну Конвенцію про боротьбу з фі-
нансуванням тероризму, яка вже 10 січня 
2000 року була відкрита для підписання 
країнами в Нью-Йорку. У цьому важли-
вому міжнародно-правовому документі 
вперше, поруч із визначенням переліку 
протиправних діянь, що мають розціню-
ватись як злочинне фінансування терорис-
тичної діяльності, було також окреслено 
три основних положення, обов’язкових 
для врахування в нормах національного 
законодавства країн-учасниць:

1. Щоб фінансування тероризму безза-
перечно визначалось у внутрішньодержав-
ному законодавстві як кримінальний зло-
чин.

2. Країни, які підпишуть Конвенцію, 
мають забезпечити судові процеси щодо та-
ких злочинних діянь.

3. Усі країни-учасниці зобов’язані ство-
рити систему протидії терористичним ак-
там.
Ці положення отримали свій розвиток 

у відповідній Резолюції 1371 Ради Безпеки 
ООН від 28.09.2001, якою проголошено се-
ред іншого необхідність зобов’язання всіх 
країн світу забезпечувати, щоб будь-яка 
особа, яка бере участь у фінансуванні, пла-
нуванні, підготовці або здійсненні терорис-
тичних актів чи в їх підтримці, притягалася 
до судової відповідальності, й забезпечити, 
щоб, окрім будь-яких інших заходів щодо 
цих осіб, такі терористичні акти кваліфіку-
валися як серйозні кримінальні правопо-
рушення у внутрішньодержавних законах 
і положеннях, та щоб покарання належним 

чином визначалось небезпечністю таких те-
рористичних актів.
У Резолюції, зокрема, було проголоше-

но, що всі країни світу зобов’язані:
1) запобігати й протидіяти фінансуван-

ню терористичних актів;
2) ввести кримінальну відповідальність 

за навмисне надання чи збір засобів, будь-
якими методами, прямо чи опосередковано, 
їх громадянами або на їх територіях з намі-
рами, щоб такі засоби використовувались, 
чи при усвідомленні того, що вони будуть 
використані для здійснення терористичних 
актів;

3) невідкладно заблоковувати кошти та 
інші фінансові активи чи економічні ресурси 
осіб, які скоюють або намагаються скоювати 
терористичні акти, або беруть участь у здій-
сненні терористичних актів чи сприяють їх 
здійсненню; організацій, які прямо чи опо-
середковано перебувають у власності або під 
контролем таких осіб, а також осіб та орга-
нізацій, що діють від імені або за вказівкою 
таких осіб;

4) утримуватись від надання у будь-
якій формі підтримки – активної чи пасив-
ної – організаціям або особам, причетним до 
терористичних актів, у тому числі шляхом 
запобігання вербуванню членів терористич-
них груп та ліквідації каналів постачання 
зброї терористам;

5) відмовляти у прихистку тим, хто 
планує, фінансує, подає допомогу або скоює 
терористичні акти, чи надає прилисток те-
рористам і сприяє скоюваним ними злочи-
нам;

6) не допускати, щоб ті, хто фінансує, 
планує, надає допомогу або вчиняє теро-
ристичні акти, використовували свою тери-
торію з цією метою проти інших держав або 
їх громадян;

7) забезпечувати, щоб будь-яка особа, 
яка бере участь у фінансуванні, плануванні, 
підготовці або здійсненні терористичних 
актів чи в підтримці терористичних актів, 
притягалася до судової відповідальності, й 
забезпечити, щоб, окрім будь-яких інших за-
ходів щодо цих осіб, такі терористичні акти 
кваліфікувались як серйозні кримінальні 
правопорушення у внутрішньодержавних 
законах і положеннях та щоб покарання на-
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лежним чином визначалося небезпечністю 
таких терористичних актів;

8) надавати одна одній усіляку допо-
могу у кримінальному провадженні чи кри-
мінальному переслідуванні осіб, що мають 
стосунок до фінансування або підтримки 
терористичних актів, вимагаючи сприяння 
в отриманні наявних у них доказів, необхід-
них до такого переслідування.
Вимоги вищенаведених міжнародно-

правових документів, хоч і з деяким запіз-
ненням, отримали імплементацію в націо-
нальному законодавстві України.
У 2006 році Законом України № 170-V 

(170-16) від 21.09.2006 були внесені відпо-
відні зміни до ст. 258 (виключено ч.4 цієї 
статті) Кримінального кодексу України, Ко-
декс доповнено ст.ст. 258-1, 258-2, 258-3, 
258-4, а в 2010 – ст. 285-5 (Закон України-
№ 2258-VI (2258-17) від 15.08.2010 з унесен-
ням деяких змін до ст. 258-3, 258-4 КК Укра-
їни; у 2014 році внесені зміни також до ст.ст. 
258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4 (згідно із Зако-
ном України № 1689- VII від 17.10.2014) [1].
Так, відповідно до ч. 1 ст. 258-5 КК Укра-

їни, фінансуванням тероризму визнаються 
дії, вчинені з метою фінансового або мате-
ріального забезпечення окремого терориста 
чи терористичної групи (організації), орга-
нізації, підготовки або вчинення терорис-
тичного акту, сприяння вчиненню терорис-
тичного акту та створенню терористичної 
групи (організації).
Важливо також зазначити, що 2010 року 

Верховною Радою України було ратифікова-
но (із заявами та застереженнями) “Конвен-
цію Ради Європи про відмивання, пошук, 
арешт та конфіскацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом та про фінансування 
тероризму” (Закон України від 17.11.2010-
№ 2698-VI (2698-17).
Цей важливий документ містить вимоги 

до держав щодо застосування Конвенції до 
фінансування тероризму, для чого кожна з 
них має вжити таких законодавчих та інших 
заходів, які можуть бути необхідними, щоб 
вони могли застосовувати положення Кон-
венції протидії злочинам щодо протидії те-
роризму та його фінансуванню.
Зокрема, йдеться про те, що “кожна Сто-

рона забезпечує свою спроможність здій-

снювати пошук, відстежувати, визначати, 
заблоковувати, заарештовувати й конфіско-
вувати майно законного або незаконного по-
ходження, використане або призначене для 
використання будь-яким чином, цілком або 
частково, для фінансування тероризму, або 
доходи, одержані внаслідок цього злочину, 
та забезпечити із цією метою співробітни-
цтво в якомога більшому обсязі” [2, с. 31].
При цьому Глава I Конвенції містить 

роз’яснення уживання термінів, розуміючи, 
зокрема, що:
а) “доходи” означає будь-яку економічну 

вигоду, одержану чи набуту, прямо чи опо-
середковано, від злочинів. Вона може бути 
складатися з будь-якого майна, зазначеного 
в підпункті “б” цієї статті;
б) “майно” вимагає майно будь-якого 

виду, незалежно від того, матеріальне воно 
чи виражене в правах, рухоме чи нерухоме, 
та правові документи, які підтверджують 
право на таке майно або частку в ньому;
в) “конфіскація” означає покарання або 

захід, призначені судом після розгляду спра-
ви стосовно злочину чи злочинів, результа-
том якого є остаточне позбавлення майна;
г) “заблокування” або “арешт” означає 

тимчасову заборону передачі, знищення, пе-
ретворення, відчуження або руху майна або 
тимчасове взяття під охорону або контроль 
майна на підставі рішення суду або іншого 
компетентного органу.
Конвенція містить також вимогу щодо 

створення в кожній країні підрозділів фі-
нансової розвідки (ПФР), розуміючи під 
таким органом її центральну національну 
установу, відповідальну за отримання ( та 
запитування, коли це дозволено), аналіз і 
подання компетентним органам, розкриття 
фінансової інформації:

- стосовно доходів, які викликають 
підозру потенційного фінансування теро-
ризму або

- інформації, необхідної згідно з наці-
ональним законодавством або правилами, 
з метою боротьби з відмиванням коштів та 
фінансуванням тероризму. 
Водночас, як і вищезазначені інші між-

народно-правові документи, подальшу імп-
лементацію й деталізацію в національному 
законодавстві вимоги Конвенції Ради Єв-
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ропи отримали через чотири роки після її 
ратифікації, коли у 2014 році Верховною Ра-
дою України було прийнято Закон України 
“Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення” [3].
Зазначені новели чинного законодав-

ства вважаємо нагальними і досить важли-
вими для нашої країни, особливо у зв’язку 
з відомими подіями, що відбуваються на її 
сході, і тим більше, що незабаром все ж на-
ступить мир і буде поставлене питання про 
відновлення зруйнованої терористами еко-
номіки й інфраструктури цього регіону, від-
шкодування нанесених ними місцевому на-
селенню і державі збитків.
Тому варто ще більш уважно і детально, 

усебічно проаналізувати ці новели.
Як нам здається, саме таке вивчення їх 

змісту і, зокрема, порівняльний аналіз, на-
приклад, санкцій ст.ст. 258 і 258-3 (“Теро-
ристичний акт” і “Створення терористичної 
групи чи терористичної організації” відпо-
відно) та ст. 258-5 (“Фінансування терориз-
му”) засвідчує, що вітчизняний законода-
вець все ж вважає останній злочин – менш 
небезпечним ніж учинення терористичного 
акту, створення терористичної групи чи те-
рористичної організації, керівництво ними 
або навіть участь у такій групі (організації), 
організаційне чи інше сприяння створенню 
або діяльності терористичної групи чи теро-
ристичної організації.
На наш погляд, у санкціях частин 1-3 ст. 

258-5 КК України варто було б зазначити 
обов’язок відшкодування (компенсації) у по-
вному обсязі суб’єктом злочину заподіяної 
його жертвам шкоди, вказати про це і в ч.4 
цієї ж статті як на одну з обов’язкових умов 
для звільнення особи від кримінальної від-
повідальності за фінансування тероризму.
У такому ж форматі, як нам здається, має 

бути доопрацьований і Розділ VIII вказано-
го вище Закону України “Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінан-

суванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення”, яким 
передбачена відповідальність за порушення 
вимог законодавства у цій сфері.
Маємо й ряд інших зауважень і пропо-

зицій, викладення яких обмежене відведе-
ними нормами щодо обсягів наукової статті, 
а тому вони – тема наступних публікацій у 
юридичній літературі, обговорень на науко-
во-теоретичних і науково-практичних кон-
ференціях.
Отже, підсумовуючи, зазначимо, що 

Україною майже в повному обсязі викона-
ні вимоги першого з трьох основних поло-
жень, обов’язкових для врахування в нор-
мах національного законодавства відповід-
но до Міжнародної Конвенції про боротьбу 
з фінансуванням тероризму, на часі маємо 
очікувати реалізацію їх решти. Вважаємо за 
необхідне, щоб при цьому були враховані і 
наші пропозиції, які грунтуються і цілком 
відповідають міжнародно-правовим нормам 
щодо відшкодування та компенсації жерт-
вам насильницьких злочинів, прийнятим 
Організацією Об’єднаних Націй протягом 
1985-2004 років.
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ÑËÓÆÁÎÂÎ¯ ÒÀ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯ 

Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÎÂ’ßÇÀÍÎ¯ Ç ÍÀÄÀÍÍßÌ 
ÏÓÁË²×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ 

 ØÅÂ×ÈØÅÍ Àðòåì Â³êòîðîâè÷ - äîöåíò êàôåäðè ïðèâàòíî-ïðàâîâèõ 
äèñöèïë³í Óí³âåðñèòåòó ñó÷àñíèõ çíàíü

В статье на основе анализа литерату-
ры по философии, философии права, теории 
права, административного, уголовного, уго-
ловного процессуального права, теории дока-
зывания, криминологии и криминалистики 
и опыта проведения научных исследований 
коррупционных преступлений и их расследо-
вания сформулирована система положений о 
методологии проведения исследований дока-
зывания коррупционных преступлений в сфе-
ре служебной и профессиональной деятельно-
сти, связанной с предоставлением публичных 
услуг. Предложено и раскрыто содержание 
этапов такого исследования. Определены и 
описаны методы, которые используются на 
каждом из этапов.
Ключові слова: метод; методологія; етап дослі-

дження; корупційні злочини у сфері службової діяль-
ності та професійної діяльності, пов’язаної з надан-
ням публічних послуг; доказування.

Постановка проблеми
У філософії методологія розглядається у 

двох контекстах: перший, як вчення, цілісна 
теорія про загальні погляди про принципи, 
засадничі ідеї, з яких має виходити дослід-
ник при виборі підходів та методів пізнання 
та методики дослідження як технології їх 
застосування; другий як система принципів, 
правил і способів організації та побудови 
теоретичної та практичної пошуково-пізна-
вальної діяльності [1, с. 365; 2, с. 7; 3, с. 64; 4, 
с. 44; 5, с. 6]. У юридичних науках питання 
методології входить до числа найбільш зна-
чущих та дискусійних на сучасному етапі їх 

розвитку. Причому слід відмітити, що його 
обговорення відбувається не тільки в діапа-
зоні обрання світоглядних концепцій про 
право, юридичну діяльність, правопору-
шення та інші явища правової дійсності, але 
й у контексті питання про дійсно об’єктивну 
необхідність методології під час правових 
досліджень, або це застаріла формальність, 
започаткована в радянські часи для надан-
ня наукоподібності певним напрацюванням 
у галузі гуманітарних дисциплін [6, с. 24]. 
Останнє, як зазначає Н.В. Кушакова-Кос-
тицька, є наслідком формального підходу 
науковців у монографіях до визначення їх 
методології, коли по завершенні наукового 
дослідження правознавець вимушений іно-
ді вигадувати, а іноді перераховувати фак-
тично застосовані методи, але postfactum [6, 
с. 24-25]. До аналогічного плану невтішних 
висновків доходить і Д.А. Керімов у своїй ро-
боті «Методологія права (предмет, функції, 
проблеми філософії права)» [7, с. 8]. Слуш-
ним є зауваження М.В. Костицького те, що 
в кандидатських і докторських дисертаціях 
подається, як методологія є нічим іншим, як 
методикою, тобто описом того, які методи і 
де застосовувались автором [8, с. 15]. Однак, 
на нашу думку, ці обставини не дають під-
став для викреслення визначення методо-
логії зі структури проведення наукових до-
сліджень. Така ситуація навпаки актуалізує 
як напрям підвищення якості наукових до-
сліджень формування підходів до обрання 
їх методології в залежності від специфіки 
предмету дослідження, уявлень про нього, 
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сформульованих дослідником мети та за-
вдань його наукового пошуку, визначень 
особливостей застосування методів науково-
го пізнання в тій чи іншій галузі наукового 
знання. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Наявні на сьогодні публікації Ю.П. Але-
ніна, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.Г. Гон-
чаренка, Ю.М. Грошевого, В.А. Журавля, 
В.С. Зеленецького, А.В. Іщенка, О.В. Ка-
пліної, Н.С. Карпова, В.П. Колмако-
ва, С.І. Коновалова, М.В. Костицького, 
І.І. Котюка, В.К. Лисиченка, І.М. Лузгі-
на, М.М. Михеєнка, М.А. Погорецького, 
В.М. Салтєвського, М.Я. Сєгая, В.М. Стра-
тонова, М.С. Строговича, О.Ю. Татарова, 
Ю.В. Тіхонравова, В.В. Тіщенка, Б.М. Ша-
вера, В.Ю. Шепітька, М.Є. Шумила та ба-
гатьох інших вчених-юристів присвячені 
загальним питанням визначення методо-
логічних підходів або окремим методам 
дослідження діяльності з доказування у 
кримінальному провадженні. У числен-
них роботах П.П. Андрушка, Л.І. Арку-
ші, Л.В. Багрій-Шахматова, В.І. Борисова, 
О.Ю. Бусол, І.П. Голосніченка, І.М. Дань-
шина, А.І. Долгової, О.О. Дудорова, 
С.В. Д’якова, А.П. Закалюка, М.І. Камлика, 
Н.В. Кимлик, М.В. Корнієнка, М.І. Мельни-
ка, С.Г. Омельченка, І.В. Постикі, І.В. Сер-
вецького, О.В. Терещука, М.І. Хавронюка, 
В.І. Шакуна розкриваються, виходячи з 
предметно-галузевих позицій теорії адміні-
стративного, кримінального права та кри-
мінології, методологічні засади дослідження 
проявів корупції у сфері службової діяльнос-
ті та професійної діяльності, пов’язаної з на-
данням публічних послуг.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми

Однак, питання методології дослі-
джень доказування корупційних злочинів 
у сфері службової та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, не 
виступали предметом окремого наукового 
дослідження.
Виходячи з наведеного, метою статті є 

на підставі узагальнення положень загаль-

ної філософії, філософії права, теорії права, 
адміністративного, кримінального, кримі-
нального процесуального права, теорії до-
казування, кримінології та криміналістики 
та досвіду проведення наукових досліджень 
корупційних злочинів та їх розслідування 
сформулювати систему положень про мето-
дологію проведення досліджень доказуван-
ня корупційних злочинів у сфері службової 
та професійної діяльності, пов’язаної з на-
данням публічних послуг.

Викладення основного матеріалу
Основними програмними компонента-

ми будь-яких наукових досліджень виступа-
ють наукова постановка проблеми, її чітке 
формулювання; висунення альтернатив-
них ідей щодо можливих шляхів вирішен-
ня проблеми; обрання оптимальної ідеї, за 
допомогою якої вірогідніше досягнути ви-
рішення проблеми; слідування цій ідеї під 
час пізнання; послідовне використання всіх 
інших альтернативних ідей за умови, якщо 
ідея, що була обрана на початку, не виріши-
ла проблеми; вихід вирішеної проблеми на 
практику шляхом визначення етапів дії [7, 
с. 94]. 
Проблема як своєрідна форма пізнання 

дійсності виступає в якості мобілізуючого 
початку в науковому пошуку. Як правиль-
но зазначає С.В. Вишновецька, через неї в 
науці вперше повідомляється про те, що в 
пізнанні виникли труднощі та їх слід вирі-
шити. Жодна наука не може розвиватися без 
постановки проблем та їх вирішення [9, с. 
32]. Причому найбільшу складність мають ті 
проблеми, формулювання яких здійснюєть-
ся на стику декількох галузей науки. Однією 
з таких проблем у юриспруденції є наукове 
забезпечення практики доказування у кри-
мінальних провадженнях про корупційні 
злочини у сфері службової діяльності та про-
фесійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг. Її вирішення потребує 
залучення, в першу чергу, пов’язаних з нею 
напрацювань теорії кримінального процесу, 
криміналістики та кримінального права. 
І.І. Котюк щодо вирішення питання про 

визначення системи методів наукового до-
слідження в певній галузі науки вказує, що 
для цього слід виходити із загальновизна-
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них методологічних настанов і, насамперед, 
принципу взаємозв’язку та взаємозумовле-
ності явищ об’єктивної дійсності, який зу-
мовлює те, що в системі методів наукового 
пізнання функціонують світоглядні принци-
пи (які традиційно називаються всезагаль-
ним методом), загальнонаукові, окремонау-
кові та спеціальні методи [10, с. 281].
Базовими для побудови та реалізації 

програми дослідження є положення: 
- діалектики – про загальні законо-

мірні зв’язки явищ, процесів та їх відо-
бражень, розвитку буття та його пізнання 
шляхом застосування методів творчо-піз-
навального мислення на основі принципів 
об’єктивності, всесторонності, конкретності, 
протиріччя та історизму з урахуванням по-
ложень діалектичних законів єдності та бо-
ротьби протилежностей, переходу кількіс-
них змін у якісні та заперечення заперечен-
ня. Ці положення дозволяють: представити 
злочинну діяльність, спрямовану на вчинен-
ня корупційних злочинів у сфері службової 
та професійної діяльності, пов’язаної з на-
данням публічних послуг, та кримінальну 
процесуальну діяльність з доказування у 
кримінальних провадженнях про ці злочи-
ни як генетично взаємопов’язані різновиди 
людської діяльності, протилежність цілей 
яких зумовлює боротьбу між її суб’єктами, 
яка, у свою чергу, породжує явище проти-
дії розслідуванню даних злочинів та її подо-
лання під час доказування у кримінальному 
провадженні; встановити закономірності 
процесу відображення досліджуваних ко-
рупційних злочинів та визначити, виходячи 
з їх змісту засоби пізнання обставин події 
під час досудового розслідування;

- гносеології – про зміст та структуру по-
шуково-пізнавальної діяльності [11; 12; 13; 
14; 15; 16], які дозволяють визначити мож-
ливості в отриманні достовірних знань про 
вчинювані корупційні злочини та діяльність 
слідчого, прокурора з доказування їх обста-
вин під час досудового розслідування засто-
суванням методів чуттєвого та раціонально-
го пізнання, співвідношення теоретичного 
та практичного знання про них;

- правового позитивізму – у сучасно-
му його розумінні як системи поглядів на 
принципи правового регулювання відповід-

но до уявлень про догму права, його дже-
рела, механізм правового регулювання сус-
пільних відносин, співвідношення чинного 
(позитивного) права з природними правами 
людини [17, с. 186-201; 18, с. 15-18, 642-678; 
19,с. 82-86; 20, с. 38-41; 21, с. 22-24, 139-141; 
22, с. 642-678; 23; 24; 25]. Ці теоретичні по-
ложення сприяють розкриттю змісту сучас-
ного антикорупційного та кримінального 
процесуального законодавства як явищ 
правової дійсності, системному їх розгляду 
у зв’язку з реально вчинюваними коруп-
ційними злочинами службовими особами у 
сфері службової та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, та 
законодавства, яке регламентує криміналь-
ну процесуальну діяльність з доказування 
по кримінальних правопорушеннях із прак-
тикою доказування по кримінальним прова-
дженнях про окремі злочини у сфері служ-
бової та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг. 
Для забезпечення повноти дослідження, 

виходячи зі складної природи доказування 
як кримінальної процесуальної діяльності та 
корупційних правопорушень як проявів зло-
чинної діяльності, ми пропонуємо комплек-
сний підхід до визначення системи методів 
дослідження з позицій теорії кримінально-
го процесу та криміналістики, ефективність 
якого підтверджена роботами Ю.П. Але-
ніна, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, В.Г. Гон-
чаренка, Ю.М. Грошевого, В.А. Журавля, 
В.С. Зеленецького, А.В. Іщенка, О.В. Ка-
пліної, Н.С. Карпова, В.П. Колмакова, С.І. 
Коновалова, М.В. Костицького, І.І. Котю-
ка, В.К. Лисиченка, І.М. Лузгіна, М.М. Ми-
хеєнка, М.А. Погорецького, В.М. Салтєв-
ського, М.Я. Сєгая, В.М. Стратонова, М.С. 
Строговича, О.Ю. Татарова, Ю.В. Тіхон-
равова, В.В. Тіщенка, Б.М. Шавера, В.Ю. 
Шепітька, М.Є. Шумила та багатьох інших 
вчених-юристів.
Визначальне значення для досліджен-

ня доказування корупційних злочинів у 
сфері службової та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, 
має формулювання на його початку ідей 
у формі гіпотез про те, що: 1) комплек-
сна розробка методичних рекомендацій з 
особливостей здійснення доказування по 
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корупційних злочинах у сфері службової 
та професійної діяльності, пов’язаної з на-
данням публічних послуг, впровадження 
їх у практику діяльності відповідних опе-
ративних, слідчих підрозділів правоохо-
ронних органів та підрозділів прокурату-
ри, а також у навчальний процес у вищих 
навчальних закладах, у яких здійснюється 
підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації співробітників оперативних 
підрозділів, слідчих, прокурорів, сприяти-
ме підвищенню ефективності їх діяльності; 
2) наявна недостатня ефективність діяль-
ності з доказування обставин корупційних 
злочинів у сфері службової та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публіч-
них послуг, викликана недоліками чинного 
антикорупційного та кримінального проце-
суального законодавства, виявлення яких, 
формулювання та обґрунтування пропози-
цій по їх усуненню та скерування до Верхо-
вної Ради України, відповідних міністерств 
та відомств сприятиме нормотворчій діяль-
ності по оптимізації нормативно-правового 
забезпечення досудового розслідування да-
ної категорії злочинів, а як наслідок підви-
щенню його ефективності. 
Доведення сформульованих гіпотез, ре-

алізація мети та основних завдань такого 
дослідження обумовлює етапність його без-
посереднього проведення. Вбачається його 
здійснення у чотири етапи наукового по-
шуку, що відрізняються своїми приватними 
цілями і завданнями, діяльністю з їх реаліза-
ції, методами досягнення результатів. 
На першому етапі – аналітико-ознайом-

люваному розкривається стан досліджуваної 
проблеми. Основними методами даного ета-
пу є пошуково-бібліографічний, зіставно-по-
рівняльний аналіз та соціологічний метод.
На другому етапі – концептуально-мо-

делювальному із застосуванням системно-
структурного та методу моделювання роз-
робляється план-конспект дослідження, 
який дозволяє структурувати предмет до-
слідження, його завдання та методи їх ви-
рішення, що, у свою чергу, забезпечуватиме 
здійснення поступового розгляду загальних 
положень теорії доказування, особливос-
тей нормативно-правової регламентації та 
наукових доктрин доказування в Україні 

та зарубіжних державах, змісту складових 
предмету доказування у кримінальних про-
вадженнях про корупційні злочини у сфері 
службової діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг, особливостей збирання 
доказів та їх використання у кримінальних 
провадженнях про злочини даної категорії 
шляхом проведення окремих слідчих (роз-
шукових), негласних слідчих (розшукових) 
дій та інших процесуальних дій, впливу пра-
вового статусу осіб, зазначених у статті 480 
КПК України на процес доказування у кри-
мінальних провадженнях про вчинені ними 
корупційні злочини, а також процедуру 
збирання доказів про корупційні злочини 
у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг під час спеціального досудового роз-
слідування (in absentia).
Третій етап – технологічний. У його 

рамках проводиться відбір та дослідження 
теоретичного та емпіричного матеріалу – 
його описання, узагальнення, інтерпретація 
відповідно до висунених гіпотез, завдань 
дослідження та формулюються проміжні 
його результати. Здійснюється це з позицій 
евристичного та герменевтичного підходу 
до вивчення текстів монографій, статей у 
наукових та інших виданнях, вітчизняних, 
міжнародних нормативно-правових актів, 
узагальнень та матеріалів слідчої, судової 
практики, опитування слідчих, прокуро-
рів. У якості основних методів на даному 
етапі є пошуково-бібліографічний, історич-
ний, соціологічні (вибірка, анкетування, 
інтерв’ювання), статистичне узагальнення 
(статистичного групування та аналізу), спо-
стереження, опису, аналіз, синтез, абстрагу-
вання, формально-логічний, порівняльно-
правовий та експеримент.
Четвертий етап – завершальний. Під час 

нього дослідження оформлюється відповід-
но до встановлених для такого роду робіт 
вимог та здійснюється рефлексивна оцінка 
процесу його виконання на предмет під-
твердження чи спростування висунутих на 
початку гіпотез, чи всі завдання були вирі-
шені, чи коректно були застосовані методи 
дослідження, чи є достовірними його ре-
зультати, відображені у загальних висно-
вках по роботі та оприлюдненні у фахових 
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наукових виданнях, на наукових, науко-
во-практичних конференціях, семінарах, 
круглих столах та у монографії. Здійснен-
ня цього стає можливим завдяки викорис-
танню дослідником самостійно та за участю 
інших науковців та практиків методів кри-
тичного аналізу, діагностики та системно-
структурного.

Висновки
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що 

формування уявлень про особливості мето-
дології проведення наукових досліджень в 
окремих галузях юридичної науки повинно 
відбуватися в результаті зустрічного руху 
теоретичного викладення загального мето-
дологічного характеру та розробок питань 
методології проведення конкретних дослі-
джень. Це дозволить: по-перше, перевіри-
ти на практиці життєздатність наявних на 
сьогодні положень теорії методології прове-
дення юридичних наукових досліджень та 
виявити в ній прогалини, неточності чи не-
відповідності сучасним правовим явищам, а 
відтак подолати проблему очевидного роз-
риву між теорією та практикою проведення 
наукових досліджень; по-друге, підвищити 
науковий рівень досліджень окремих про-
блемних питань теорії та практики юридич-
ної діяльності в аспекті їх обґрунтованості, 
коректності обрання методів та вдоскона-
лення критеріїв оцінки достовірності отри-
маних результатів, а як наслідок сприятиме 
забезпеченню юридичної практики якісни-
ми науковими дослідженнями.
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SUMMARY 
The article, based on literature review for 

philosophy, philosophy of law, theory of law, ad-
ministrative, criminal, criminal procedure law, 
theory of evidence, criminology and criminal-
istics and experience in conducting research of 
corruption crimes and their investigation formu-
lated the system of the provisions on the methodol-
ogy of the research of proving corruption crimes 
in the fi eld of offi cial activity and professional 
activities related to the provision of public ser-
vices. Proposed and disclosed the contents of the 
stages of research - analytical and evaluation, 
conceptual modeling, technological and fi nal. 
Reviewed the features of use the methods for the 
study the proving corruption crimes in the fi eld 
of offi cial activity and professional activities re-
lated to the provision of public services: search 
and bibliographic, comparative-analytical, soci-
ological, system-structural, modeling, historical, 
statistical generalization, observation, analysis, 
synthesis, abstraction, formal logical, compara-
tive law, experiment.

АНОТАЦІЯ 
У статті на підставі аналізу літератури 

з філософії, філософії права, теорії права, ад-
міністративного, кримінального, криміналь-
ного процесуального права, теорії доказування, 
кримінології та криміналістики та досвіду 
проведення наукових досліджень корупційних 
злочинів та їх розслідування сформулювати 
систему положень про методологію проведення 
досліджень доказування корупційних злочинів 
у сфері службової та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг. Запро-
поновано та розкрито зміст етапів такого до-
слідження. Визначені та описані методи, які 
використовуються на кожному з етапів.
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Стаття присвячена аналізу сучасних 
наукових досліджень проблеми визначення 
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сфері протидії злочинності – вказані напря-
ми державної діяльності мають раціональну 
основу тільки за умови продуманого, науко-
во опрацьованого механізму кримінально – 
правового впливу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, у яких започатковано розв’язання 

даної проблеми
Проблеми правової природи та ефектив-

ності застосування реакції держави на вчи-
нення суспільно небезпечного діяння підні-
мались у різні часи в роботах: Г.З. Анашки-
на, Л.B. Багрій-Шахматова, C.B. Бородіна, 
Я.М. Брайнина, Г.Б. Віттенберга, В.В. Вол-
женкіна, І.М. Гальперіна, Л.Д. Гаухман, 
М.Н. Гернета, Л.В. Головко, A.C. Горелика, 
П.С. Дагель, С.І. Дементьєва, М.Д. Дурма-
нова, Н.І. Загородникова, І.Е. Звечаровскій, 
І.І. Карпеця, В.Є. Квашис, С.Г. Келіном, 
М.І. Ковальова, Л.Г. Крахмальніков, Г.А. і 
Г.Л. Крігер, Н.М. Кропачева, Л.Л. Кругли-
кова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнєцової, 
A.C.Міхліна, A.B. Наумова, Б.С. Никифоро-
ва, І.С. Лис, H.A. Огурцова, П.П. Осипова, 
А.І. Санталова, Н.Д. Сергіївської, Ф.Р. Сун-
дурова, Н.С. Таганцева, А.Н. Тарбагаева, 
Е.С. Тенчова, В.І. Ткаченко, П.А. Фефе-
лова, І.Я.Фойніцкого, А.Л. Цветинович, 
М.Д. Шаргородського та інших вчених – 
юристів.
Беззаперечно, що праці перерахованих 

науковців внесли вагомий внесок у розроб-
ку проблем кримінально – правових наслід-
ків, проте у своїй переважній більшості вони 

Постановка проблеми
Важливе значення в забезпеченні існу-

вання та розвитку суспільства, охороні прав 
і законних інтересів особистості, суспільства 
і держави від злочинних посягань мають 
кримінально – правові наслідки – раціо-
нальне, обґрунтоване і ефективне застосу-
вання всього комплексу кримінально – пра-
вових засобів і можливостей, які є у розпо-
рядженні законодавства про кримінальну 
відповідальність в якості реакції держави на 
порушення встановлених ним кримінально 
– правових приписів. При цьому найбільш 
раціональний підхід кримінально – право-
вої політики держави передбачає визна-
ння, що зазначена реакція повинна бути, з 
одного боку, невідворотною і доцільною, з 
іншого – досить гнучкою, щоб невідворот-
ність кримінально – правового впливу і його 
інституційна доцільність не призводили до 
надмірності кримінальної репресії, необ-
ґрунтованого обмеження прав і законних 
інтересів громадян. 
Формування сучасного кримінального 

законодавства, обґрунтування і проведен-
ня ефективної кримінально – правової по-
літики, накопичення практичного досвіду у 
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виконані в період дії законодавства про кри-
мінальну відповідальність (1960) та (або) ма-
ють дещо іншу спрямованість. 
Незважаючи на вагомий внесок науков-

ців, як радянського, так і періоду сучасного 
розвитку науки кримінального права, чима-
ло питань системи залишаються дискусій-
ними. Адже довгий час реакцію держави на 
злочин у вітчизняній теорії кримінального 
права і в юридичній практиці, так само, як 
і питання про зміст вказаної реакції, тра-
диційно розглядалися виключно в аспекті 
форм реалізації кримінальної відповідаль-
ності. Передбачалось, що це поняття най-
більш чітко та в повній мірі відображає ре-
акцію держави як правовий наслідок про-
типравної суспільно небезпечної поведінки 
особи.

Метою цієї статті є дослідження понят-
тя та системи заходів кримінально – право-
вого впливу в законодавстві про криміналь-
ну відповідальність. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

У сучасній теорії кримінального права па-
нують дві основні концептуальних конструк-
ції кримінально – правових наслідків. Перша 
виходить з того, що злочини та злочинність 
– це абсолютне зло, і покарання є справедли-
вою платою суспільства за це зло. Цілями по-
карання виступають помста і кара, оскільки 
у суспільства і держави в умовах зростання 
злочинності і підвищення кількісних і якіс-
них параметрів спричинених нею шкоди не-
має інших можливостей і засобів боротися 
з цим злом і його соціальними наслідками. 
Тому реакція держави повинна бути макси-
мально суворою, жорсткою і страхітливою.   
У цьому зв’язку широко відомими є вислов-
лювання давньокитайського філософа Шан 
Яна про необхідність встановлення жор-
стких покарань: «Покарання породжують 
силу, сила породжує могутність, могутність 
породжує велич, що вселяє трепет, а велич, 
що вселяє трепет, породжує доброчесність. 
Отже, доброчесність веде своє походження 
від покарання» [1, с. 435].
Друга, ліберальна концепція вихо-

дить з теорії природного права, яка про-

голошує особистість, її права і свободи як 
вищого соціального пріоритету. Злочин 
і злочинність розглядається природним 
станом суспільства, явищем, що знахо-
дить свої коріння в самій природі людини. 
Кримінальна відповідальність і покарання 
розглядається як звичайна реакція сус-
пільства на злочин і злочинність. Дана те-
орія категорично виступає проти смертної 
кари. На перший план при призначенні 
покарання виходять права й інтереси зло-
чинця. [2, с. 146]
На сьогодні ситуація, коли застосування 

жорстких каральних заходів є недоцільним, 
а вплив заходів некарального характеру ма-
лоефективним, нагадує глухий кут. А тому 
науковці припускають, що людство пере-
буває на порозі відкриття принципово но-
вих шляхів вирішення проблеми покарання     
[3, с. 557]
Дана теорія була розроблена науковця-

ми ще на рубежі XIX – XX ст. і в рамках со-
ціологічного (або позитивістського) напрям-
ку отримала назву теорії «нового захисту». 
Вона зокрема припускала нове ставлення 
до злочинця, адже злочин починає розгля-
датись як проекція особистості на площи-
ну суспільства. У цей час робиться спроба 
з’єднання християнської концепції почут-
тя моральної відповідальності людини за 
свої вчинки з позитивістським трактуван-
ням «небезпеки» суб’єкта. До абсолютних 
і утилітарних теорій покарання додається 
телеологічна теорія виправлення (індивіду-
ального реформування) або реабілітації (ре-
соціалізації). Позитивісти закликали до «де-
юридизації» кримінального права, до відмо-
ви від його жорсткої догматичної конструк-
ції, що базується на градації покарання за-
лежно від тяжкості скоєного. При цьому ні-
бито має відбуватися поступове витіснення 
ідеї покарання ідеєю захисту, що виходила 
з доцільності застосування заходів безпеки 
до осіб, які знаходяться у «предделіктному 
стані». [4, с. 160]
Як зазначав австралійський вчений    

Дж. Беннетт, ретрибуція і превенція як цілі 
кримінальної політики слабшають і встанов-
люються завдання реформації і «звернення» 
(treatment) з ув’язненими правопорушника-
ми з метою їх реверсії, тобто подолання їх 
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антисоціальних нахилів і перетворення на 
добропорядних громадян [c. 105].
Розроблена понад 100 років тому тео-

рія в сучасному світі набуває нового життя 
більшість розвинених держав світу, посту-
пово відступають від постулатів неокласич-
ної школи кримінального права і, виходячи 
із мети ресоціалізації винного, як основної 
мети кримінального закону, у своїй кримі-
нально – правовій політиці дотримується 
дуалізму покарань та інших заходів кримі-
нально – правового впливу, насамперед так 
званих «заходів безпеки» (у різних кримі-
нальних кодексах останні іменуються також, 
як «кримінально – правові заходи», «заходи 
виправлення і безпеки», «заходи впливу», 
«інші заходи кримінальної відповідальнос-
ті», «інші заходи», «наслідки засудження 
до покарання», «попереджувальні заходи», 
«особливі правові наслідки злочину», «інші 
правові наслідки злочину» тощо). Зазначе-
ний дуалістичний підхід, який отримав на-
зву «двоколійності» (від нім. «das zweispurige 
System») заходів кримінально – правового 
впливу, застосовано, наприклад, у кримі-
нальному законодавстві Іспанії, Австрії, 
Швейцарії, ФРН, Голландії, Данії, Італії, 
Болгарії, Польщі, Естонії, Литві, Молдові та 
ін. Сутність його у тому, що одночасно за-
стосовуються покарання («die Strafe»), спря-
моване на відплату і залякування, та інші 
заходи («die Massnahme»), спрямовані на 
спеціальну превенцію, усунення небезпеки 
і вирішення завдань з відновлення стано-
вища, що існувало до вчинення діяння. [5] 
За думкою відомого вітчизняного вченого-
М. Хавронюка, історичний прогрес кримі-
нального законодавства, хочемо ми цього 
чи ні, полягає у гуманізації ставлення до за-
судженого. У ретроспективі – послідовно – 
це виглядає наступним чином:

– відмова від кваліфікованих (жорсто-
ких) видів смертної кари, калічницьких та 
інших тілесних покарань, каторжних робіт;

– значне витіснення тюремного 
ув’язнення штрафом та іншими майновими 
покараннями, обов’язковими роботами;

– введення пробації, інших видів так зва-
ного умовного покарання;

– вилучення неповнолітніх із сфери за-
гального кримінального права;

– загальна заборона смертної кари і будь-
яких покарань, які можуть завдати фізичних 
страждань або принизити людську гідність;

– все більш широкий спектр покарань, 
альтернативних позбавленню волі;

– трансформація окремих видів пока-
рань в інші примусові заходи, які не є по-
каранням. 
У перспективі йдеться про поступову за-

міну тюремного ув’язнення та інших видів 
покарань системою соціально – терапевтич-
ного (іноді, як-от у справах про статеві зло-
чини, – аж до хірургічного) впливу на осіб, 
які вчинятимуть кримінальні правопору-
шення. Основний постулат концепції нового 
соціального захисту сформульовано у такому 
виді: «Настільки мало покарання, наскільки 
це необхідно, настільки багато соціальної до-
помоги, наскільки це можливо» [5]
Проте в Україні думка більшості чле-

нів суспільства налаштована на посилення 
репресій та пошук «ворога» в кожній сфері 
життєдіяльності соціуму. Зараз занепоко-
єння суспільства зростанням суспільно не-
безпечних діянь підштовхує до серйозних 
пошуків боротьби зі злочинністю, зокрема 
шляхом посилення покарань. Поступово 
жорстокість репресивної системи, як зазна-
чає Т. Денисова, її негативні наслідки стали 
нормою для суспільства, вони не виклика-
ють антипатії у населення, а тим більше у 
співробітників правоохоронних органів. З 
такими методами звиклися. При зростанні 
злочинності все більш вимогливішими ста-
ють заклики до посилення тих чи інших 
норм кримінального закону та відновлен-
ня поряд із позбавленням волі на значний 
строк і довічним ув’язненням (яке навіть ще 
не встигло проявити себе в Україні) такого 
покарання, як смертна кара. Таке жорстке 
загальне ставлення держави, суспільства, 
окремого громадянина до покарання, без-
умовно, призведе лише до погіршення кри-
міногенної ситуації у державі і збільшення 
кількості засуджених. Однак у кінцевому 
результаті необхідна зміна пріоритетів: від 
надмірної жорстокості покарання за злочин, 
що уже відбувся, до сміливого використання 
альтернативних покарань тощо [6, с. 416 – 
417].
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Беззаперечно, що кримінальна відпові-
дальність є одним із головних заходів кри-
мінально – правового характеру. У той же 
час вважати її єдиною формою правових на-
слідків вчиненого суспільно небезпечного 
діяння є вочевидь неправильним. Не можна 
не погодитися з Н.О. Гуторовою, на думку 
якої, кримінальне покарання у сучасному 
праві не виступає й не може виступати єди-
ним заходом, який застосовується на підста-
ві кримінально правових норм [7, 18]. 
Дане твердження частково знаходить 

своє відображення і в положенні ч. 3 ст. 3 
КК України, де зазначено про те, що зло-
чинність діяння, а також його караність та 
інші кримінально – правові наслідки визна-
чаються тільки КК України. Синтаксичне 
тлумачення даного положення говорить 
про те, що існують кримінально – правові 
наслідки злочинного діяння, з-поміж яких є 
караність. 
На думку В. Борисова, такий підхід за-

конодавця до визначення кола складових, 
які підпадають під загальне поняття «кримі-
нально – правові наслідки», через викорис-
тання словосполучення «караність та інші 
кримінально – правові наслідки» є наочним 
свідченням змішаної природи деяких інсти-
тутів кримінально – правового регулюван-
ня, що зумовлюється потребою у відповід-
ній реакції соціуму на суспільно небезпечні 
діяння або на діяння, їм подібні за формою 
прояву, шляхом «запозичення» для цього 
окремих заходів і важелів, властивих фено-
менів інших сфер суспільного життя (меди-
цини, психіатрії, педагогіки, психології, ін-
ших галузей права тощо) [8, с. 229].
Наукові дослідження останніх років зо-

середжені здебільшого на глибинному мето-
дологічному дослідженню природи кримі-
нально – правових наслідків, які розгляда-
ються в дуалістичній (двоколійній) моделі. 
Поділ кримінально – правових наслідків 
за ступенем їх репресивності на покаран-
ня та інші заходи кримінально – правового 
впливу, які умовно можна назвати «нека-
ральними». Так, роботи М.І. Хавронюка, 
Є. Вечерова, В. Борисова, В. Богатиреєва, 
Ю. В. Баулін, В. М. Бурдін, Н. О. Гуторова, 
І. В. Жук, М. М. Книга, Л. М. Кривоченко, 
В. В. Лень, А. А. Музика, В. О. Навроцький, 

М. І. Панов, Ю. А. Пономаренко, Г. М. Соб-
ко, Є. В. Фесенко, М. І. Хавронюк, О. О. Ям-
кова, С. С. Яценко зробили вагомий внесок 
у вирішенні питання поняття заходів кри-
мінально – правового впливу, їх форм, сис-
тематизації та питань підвищення їх ефек-
тивності при застосуванні до тих чи інших 
форм протиправної поведінки. 
Наразі, питання наукової розробки та 

осмислення проблем, пов’язаних існуван-
ням «двоколійної» системи правових на-
слідків суспільно – небезпечного діяння як 
ніколи набирають актуальності. Значним 
поштовхом на цьому шляху та формування 
нового напряму провадження кримінально- 
правової політики нашої держави, на думку 
М.М. Горбунова, стало прийняття Верхо-
вною Радою України Закону України «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримі-
нального процесуального кодексів Укра-
їни стосовно виконання Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візо-
вого режиму для України» від 18.04.2013 
р. №222-VII (далі – Закон №222-VII), що 
набрав чинності 15 грудня 2013 року. Цим 
законом було, по-перше, змінено назву Роз-
ділу ХIV з «Примусові заходи медичного 
характеру та примусове лікування» на «Інші 
заходи кримінально – правового характеру» 
і, таким чином, офіційно закріплено виник-
нення нового інституту вітчизняного кри-
мінального права та «двоколійної» системи 
правових наслідків суспільно небезпечного 
діяння, яка полягає у поєднанні покарань 
та інших заходів кримінально – правового 
характеру, по-друге, перелік таких заходів 
одразу ж було розширено за рахунок нових 
норм щодо спеціальної конфіскації [9].
В Україні розпочався процес активної 

перебудови системи правових наслідків сус-
пільно небезпечного діяння який скоріше 
за все, особливо враховуючи відповідний 
досвід європейських держав, є незворотнім. 
Настав час коли ми маємо визнати той факт, 
що фундаментальні кримінально – правові 
категорії «злочин» і «покарання» стали за-
надто «тісними» [7, с. 18]. 
Сьогодні в теорії кримінального права 

двоколійна система кримінально-правових 
наслідків отримала назву заходи криміналь-
но – правового впливу. М. Хавронюк за-
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значає, що у КК України поняття «заходи 
кримінально-правового впливу» не застосо-
вується [5]. Існування нового підходу з тра-
диційним (у вигляді кримінальної відпові-
дальності як основного виду кримінальних 
наслідків) змусило окремих науковців про-
вести дослідження співвідношення даних 
понять. 
Зокрема, М. Хавронюк розглядаючи 

систему заходів кримінально-правового 
впливу, говорить про те, що вони знаходять 
свій прояв у:

- примусових заходах (покарання; 
пробація; примусові заходи виховного ха-
рактеру; примусові заходи медичного ха-
рактеру; судимість); 

- заохочувальні заходи (звільнення від 
кримінальної відповідальності; відсутність 
вимоги потерпілого); 

- квазі заходи [5]
Дещо схожу систему заходів кримі-

нально – правового впливу запропонував-
А. Ященко. Зокрема, вчений акцентує увагу 
на тому, що сьогодні можна впевнено ствер-
джувати, що підставою застосування заходів 
кри мінально – правового характеру є вчи-
нення особою не лише злочинного діяння, 
яке містить склад злочину, передбаченого 
КК України (ч. 1 ст. 2 КК України), але й 
вчинення суспільно небезпечного діяння 
неосудною особою (п. 1 ч. 1 ст. 93 КК Укра-
їни); діяння, зовні схожого на злочинне ді-
яння (ст. ст. 36–43 КК України), а також вчи-
нення суспільно небезпечного діяння, що 
підпадає під ознаки діяння, передбаченого 
Особливою частиною КК України, особою, 
яка не досягла віку, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність (ч. 2 ст. 97 КК 
України) [10, с. 213].
Отже, на його думку, у вітчизняному кри-

мінальному законодавстві можна виділити, 
принаймні, такі заходи кримінально – пра-
вового впливу: 1) заходи покарання; 2) захо-
ди заохочення та примусу, які реалізуються 
через кримінальну відповідальність; 3) захо-
ди заохочення та примусу, які реалізуються 
поза межами кримінальної відповідальності; 
4) заходи заохочення та примусу, що засто-
совуються до юридичних осіб [10, с. 213] 
Зустрічаються в науковій літературі й 

розробки, в яких саме словосполучення «за-

ходи кримінально – правового впливу» не 
вживається, але певні його форми прояву 
за сутнісним значенням зводяться до звуже-
ного змісту – кримінально – правові санкції. 
Така позиція ґрунтується на тому, що одні 
науковці термін „санкція” у юридичній літе-
ратурі вживають як для визначення части-
ни правової норми, яка передбачає будь-які 
заходи, які можуть застосовуватися у разі 
невиконання правого обов’язку, так і для 
позначення самих заходів у ході їх реалі-
зації [11, с. 6,7]. Інші говорять, що санкції 
пройшли історію розвитку від ототожнення 
санкцій із покаранням до тлумачення їх, як 
і інших заходів кримінально – правового 
впливу, які можуть застосовуватися не лише 
до суб’єкта злочину, а також й до осіб, які є 
малолітніми або неосудними, однак вчини-
ли суспільно небезпечне діяння, передбаче-
не КК України [12, с. 261; 13, с. 295].
З огляду на таке широке розуміння по-

няття санкції їх почали вживати в широко-
му і вузькому значені. 
В.Ю. Орєхов з цього приводу відзначає, 

що виходячи із трансформаційних процесів, 
які відбуваються нині в державі й спрямо-
вані на людину як найвищу соціальну цін-
ність, стали поштовхом до появи у сучасній 
юридичній літературі визначень санкцій у 
вузькому та широкому розумінні. Зокрема, 
у вузькому розумінні санкція має каральний 
характер і спрямована на покладення на 
правопорушника певних обмежень. У ши-
рокому розумінні санкцією називають та-
кож державні засоби захисту права, що ма-
ють правовідновлювальний характер (піль-
ги, заохочення і т. ін.) [14, с. 20]. 
Таким чином, у вузькому розумінні, під 

кримінально – правовою санкцією можна 
визнати частину статті Особливої частини 
КК України, де визначено вид та розмір 
покарання за вчинення злочину. У більш 
широкому розумінні санкцію охоплюються 
й норми Загальної частини КК України, де 
передбачено й інші, а не лише покарання, 
заходи кримінально – правового впливу, які 
застосовуються до осіб, які вчинили злочин 
[15, с. 128].
Беззаперечно слід погодитись з А. Бе-

резовським, який зазначає, що визначення 
кримінально – правових наслідків вчинення 
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злочину зумовлює необхідність чіткого про-
ведення їх співвідношення та розмежування 
не тільки у теоретичному плані, а й у прак-
тичному, адже розуміння сутності кримі-
нально – правових заходів впливу є важли-
вим для побудови їх системи, налагодження 
механізмів та усунення протиріч їх застосу-
вання, і що доцільно – для усвідомлення їх 
значення для пересічних громадян.
Адже на сьогоднішній день серед насе-

лення панує стереотип репресивного караль-
ного апарату в особі правоохоронних органів 
та суду, закритості та заплутаності системи 
кримінальної юстиції тощо [16, с. 547].

Висновки
Визначення кримінально – правових на-

слідків вчинення злочину зумовлює необхід-
ність чіткого проведення їх співвідношення 
та розмежування не тільки у теоретичному 
плані, а й у практичному, адже розуміння 
сутності кримінально – правових заходів 
впливу є важливим для побудови їх систе-
ми, налагодження механізмів та усунення 
протиріч їх застосування, і що доцільно – 
для усвідомлення їх значення для пересіч-
них громадян.
У найближчі роки пріоритетними на-

прямками провадження кримінально-пра-
вової політики в Україні стануть, по-перше, 
вдосконалення вже існуючих законодавчих 
положень щодо «інших заходів кримінально 
– правового характеру», по-друге, розробка 
та впровадження нових видів таких заходів, 
з урахуванням досвіду різних країн світу 
(наприклад, заборона перебувати у певній 
місцевості, обов’язок пройти лікування, пре-
вентивний нагляд, вислання тощо) та, по-
третє, орієнтування правозастосовних ор-
ганів на більш активне застосування таких 
«нових» видів «інших заходів кримінально 
– правового характеру». Це сприятиме, з 
одного боку, подальшій гуманізації кримі-
нального законодавства, заснованій на мак-
симальній індивідуалізації відповідальності 
особи, а з іншого боку, надасть більше мож-
ливостей для захисту суспільства від осіб, які 
вчиняють суспільно небезпечні діяння, але 
з різних причин не можуть бути притягнуті 
до кримінальної відповідальності (неосудні, 
малолітні тощо). 
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Стаття присвячена аналізу сучасних 
наукових досліджень проблеми визначення 
поняття та системи заходів кримінально - 
правового впливу. 
Ключові слова: кримінально - правові 

наслідки; заходи кримінально-правового впли-
ву; кримінальна відповідальність.
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інституту імунітету та його відображення у 
вітчизняній кримінальній процесуальній 
дійсності.

Метою статті є визначення криміналь-
ної процесуальної сутності правового інсти-
туту імунітету у кримінальному процесуаль-
ному праві України.

Виклад основного матеріалу
У теорії кримінального процесу ви-

значення правового імунітету наповнено 
достатньо різним авторським структур-
ним змістом. Так, вітчизняний науковець 
С.Г. Волкотруб зазначає, що імунітет мож-
на визначити як функціональний правовий 
інститут, виключні норми якого передбача-
ють звільнення певних суб’єктів від проце-
суальних обов’язків та особливий порядок 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності і застосування заходів процесуально-
го примусу [3, с. 21]. В.І. Руднєв визначав 
імунітет як звільнення від виконання про-
цесуальних обов’язків та відповідальності, 
пов’язане із ускладненням порядку прова-
дження слідчих та процесуальних дій [10, 
с. 31]. В.Г. Даєв наголошував на тому, що 
під імунітетом у кримінальному процесі слід 
розуміти виключення із загальних правил 
кримінального судочинства, в силу яких: 
1) окремі особи звільняються від виконання 
процесуальних обов’язків; 2) для окремих 
категорій осіб встановлюються особливі га-
рантії обґрунтованого застосування до них 
процесуального примусу або притягнення 

Вступ
Кримінальне процесуальне законодав-

ство України не містить визначення інститу-
ту імунітету та не окреслює його складових 
елементів. Лиш розрізнене відображення 
у чинному кримінальному процесуальному 
законодавстві певного різновиду правових 
норм дає цілком обґрунтовану можливість 
стверджувати про існування у кримінальній 
процесуальній дійсності правового інститу-
ту імунітету (ч.ч. 2, 3 ст. 65 КПК; п. 3 ч. 1-
ст. 66 КПК, глава 37 КПК тощо). Досліджен-
ню цього правого інституту присвячені чи-
сельні роботи вітчизняних та іноземних на-
уковців. Проте попри їх кількісний склад, у 
наукових працях вчених немає єдності по-
зиції щодо визначення поняття та окреслен-
ня сутності імунітету, його правових основ, 
учасників кримінальних процесуальних 
відносин, що ним користуються, їх проце-
суальний статус тощо. Вказана теоретична 
розгалуженість призводить до певних не-
доліків під час нормативного визначення 
функціонування інституту імунітету у наці-
ональному кримінальному процесі. Все це 
обумовлює здійснення подальших пошуків 
у напрямі дослідження правової сутності 
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до відповідальності [4, с. 48]. Зазначені авто-
ри формулюють визначення та окреслюють 
сутність інституту імунітету, спираючись на 
два взаємопов’язаних правових фактори. 
По-перше, це певна особливість процесуаль-
ного статусу таких осіб у вигляді звільнення 
їх від виконання процесуальних обов’язків. 
По-друге, це наявність особливого порядку 
та гарантій, які стосуються лише обґрунто-
ваного застосування примусу та/або притяг-
нення до відповідальності. На нашу думку, 
таке сприйняття сутності інституту імунітету 
є не зовсім слушним, адже існуванням зазна-
чених юридичних факторів не обмежується 
правова сутність цього інституту, тим біль-
ше використання визначення «правові га-
рантії» під час визначення сутності інституту 
імунітету не повинно зводитися до правової 
охорони від примусу та відповідальності. 
Більш змістовне визначення сутності 

імунітету надає Ф.А. Агаєв, який зазначав 
наступне: процесуальні імунітети є бага-
тоступеневим об’єднанням процесуально-
правових інститутів та субінститутів, норми 
яких регулюють особливий (ускладнений) 
порядок кримінального судочинства, що ві-
дображається у встановленні вилучень із за-
гального порядку судочинства та особливих 
юридичних переваг для окремих категорій 
громадян. З причини особливого призна-
чення імунітетів у кримінальному прова-
дженні, вони становлять  додаткові процесу-
альні гарантії законності та обґрунтованості 
залучення зазначених громадян у сферу 
кримінального судочинства та застосування 
до них заходів примусу [1, с. 31]. 
У свою чергу, Н.В. Шелевер визначає 

правовий імунітет як загальноправову кате-
горію, яка складається із норм, що регулю-
ють спеціальний правовий статус окремих 
суб’єктів, встановлює особливу процедуру 
притягнення їх до відповідальності з ме-
тою забезпечення виконання цими особа-
ми важливих для держави функцій. Автор 
наголошує, що правовий імунітет, на його 
думку, складається з двох елементів: невід-
повідальності і недоторканності. Стержень 
дефініції «імунітет» – недоторканність – ін-
дивідуальна свобода та правовий захист від-
повідних суб’єктів права від мір процесу-
ального примусу, що встановлені нормами 

адміністративного, кримінального, кримі-
нально-процесуального права (затриман-
ня, обшук, взяття під варту та ін.) з метою 
гарантування безперешкодного здійснення 
даними особами своїх функцій у суспільстві 
та державі [11, с. 781]. На нашу думку, окрес-
лена позиція автора встановлює певні межі 
функціонування інституту імунітету. З одно-
го боку слід цілком погодитись з автором 
щодо міжгалузевої сутності цього правово-
го інституту. З іншого, як на наш погляд,-
Н.В. Шелевер займає досить суперечливу 
позицію щодо обмеження сутності реалі-
зації інститут імунітету лише захистом від-
повідних суб’єктів права від заходів про-
цесуального примусу. У цьому сенсі захист 
від процесуального примусу цілком може 
сприйматися як елемент існування право-
вих гарантій, що забезпечуватимуть охоро-
ну прав осіб, які беруть участь у проваджен-
ні. Однак, це є лише складовою частиною 
правових гарантій у цьому випадку, оскіль-
ки, окрім охорони прав учасників кримі-
нального провадження, за допомогою цих 
правових категорій створюються належні 
умови для реалізації наданих законом прав 
цих суб’єктів. Також не зовсім обґрунтова-
ною виглядає позиція автора щодо обме-
ження впливу інституту імунітету на коло 
осіб, що виконують важливі для держави 
функції. За подібної інтерпретації сутності 
інституту імунітету осторонь від його впливу 
залишається окрема категорія осіб, на яку 
розповсюджується дія свідоцького імунітету 
(близькі родичі або представники підозрю-
ваного/обвинуваченого). Таким чином, на 
нашу думку, таке «звужене» тлумачення сут-
ності інституту імунітету є не зовсім слуш-
ним.
Досліджуючи сутність інституту імуніте-

ту у кримінальному процесі, І.П. Корякін 
ставить питання: Якою ж є сутність інсти-
туту імунітету? Що є  інститутом імунітету у 
кримінальному процесі, право чи вилучен-
ня з нього? Розмірковуючи над цією позиці-
єю, автор зазначає, що цілком логічно мож-
на погодитись із вищезгаданою позицією-
В.І. Руднєва та В.Г. Даєва та стверджувати 
про сутність імунітету як звільнення від ви-
конання обов’язків. Автор називає такий 
умовивід правильним та вказує, що таке 
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формулювання імунітету цілком відповідає 
його сутнісної характеристиці. Науковець 
продовжує: вбачається, що звільнення від 
кримінального процесуального обов’язку 
під час застосування інституту імунітету має 
бути остаточним та регулюватись норматив-
ними актами національного законодавства. 
У даному випадку, на думку автора, це озна-
чатиме, що волевиявлення про звільнення 
від обов’язків має походити лише від особи, 
яка може ним користуватись, в іншому ви-
падку це визначатиметься не як звільнен-
ня від виконання обов’язку, а з особливим 
порядком кримінального процесуального 
провадження [7, с. 27]. Вказана позиція на-
уковця, безумовно, є цікавою та заслуговує 
на увагу, однак таке сприйняття сутності ін-
ституту імунітету не є безспірним з декіль-
кох причин.
Так, аналізуючи позицію І.П. Корякі-

на, доцільно висловити свою точку зору. На 
нашу думку, позиція автора має декілька 
недоліків. Визначення сутності імунітету як 
звільнення від кримінального процесуаль-
ного обов’язку є не зовсім коректним твер-
дженням. Так, відповідно до етимологічного 
словника української мови (далі – етимоло-
гічний словник) визначення «імунітет» як 
категорія сучасної вітчизняної юриспруден-
ції походить від двох споріднених правових 
категорій. Перша з яких «imuniteta» - запо-
зичення з німецької мови, яке, у свою чергу, 
тлумачилось як «несприятливий, недоторка-
ний». Друга – «immunis», що означає «віль-
ний від обов’язків, повинностей» [5, с. 300]. 
Якщо аргументувати свою точку зору 

щодо визначення імунітету як правової ка-
тегорії, відштовхуючись від етимологічно-
го значення цього слова, то німецьке його 
походження дає підстави стверджувати, що 
імунітет не є за своїм змістом звільненням 
від обов’язків, оскільки недоторканість осо-
би, за своєю сутністю, не передбачає вза-
галі покладення обов’язків на особу, а тим 
більше із подальшим звільненням від них. 
Недоторканий – який охороняється зако-
ном від посягань з боку кого-небудь. Недо-
торканість – гарантія від усяких посягань з 
боку кого-небудь [2, с. 758]. Таке визначен-
ня імунітету цілком забезпечує виключне 
положення у суспільстві його носію. Загаль-

новизнані правила поведінки, враховуючи 
певні правові обов’язки, не розповсюджу-
ються на осіб, що користуються імунітетом, 
оскільки виключне положення таких осіб 
дозволяє їм певним чином частково абстра-
гуватись від наявних правил суспільних 
відносин, знаходячись поза межами впли-
ву окремих їх елементів. Таким чином, у 
цьому випадку, використовуючи категорію 
«імунітет», згадування про наявність чи від-
сутність обов’язків, як на наш погляд, є не 
коректним.
Однак, було б неправильним зупинити 

свою аргументацію з визначення правової 
категорії «імунітет» враховуючи лише ні-
мецьке його походження, адже латинські 
його коріння вказують, що зміст цього по-
няття може мати й інше значення. Звіль-
нення від обов’язків, повинностей тощо, 
достатньо логічно сприймається як розпо-
всюдження загальноприйнятних правил 
поведінки у правовідносинах й на осіб, що 
користуються імунітетом. Однак, врахову-
ючи певні обставини (наприклад, вагоме 
суспільне значення певної особи або важ-
ливість її професійної діяльності тощо), дер-
жава може звільняти цих осіб від виконан-
ня правових обов’язків. З цього приводу у 
Великому тлумачному словнику української 
мови (далі – тлумачний словник) термін 
«імунітет» визначається як виключне право 
не підлягати деяким загальним законам, що 
надається особам, які посідають особливе в 
державі. У цьому словнику імунітет певним 
чином класифікований на дипломатичний, 
депутатський (парламентський), президент-
ський, суверенний (імунітет держави) та су-
довий імунітет [2, с. 493].
На наше переконання, за своєю сутніс-

тю імунітет все ж більше тяжіє до статусу 
виключності положення його носія. Осо-
ба, що користується правовим імунітетом 
знаходиться поза межами загальних пра-
вил регулювання суспільних відносин, а 
отже, згадування про покладення на цю 
особу окремих повинностей у вигляді про-
цесуальних обов’язків у кримінальному 
провадженні, було б не зовсім коректним 
твердженням. Тим більше, за цих умов, не 
зовсім доречним виглядає факт згадування 
про позбавлення осіб, що користуються іму-
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нітетом обов’язку виконувати певні правові 
приписи. Цей «жест доброї волі» від держа-
ви виглядає достатньо алогічним, оскільки 
правова конструкція імунітету, як на наш 
погляд, не передбачає прямої, пропорцій-
ної залежності особи, що користується пра-
вовим імунітетом та наявністю в його пра-
вовому статусі процесуальних обов’язків як 
учасника кримінального провадження. 
Продовжуючи аналіз позиції І.П. Коря-

кіна, окремо слід зупинитись на тверджен-
ні автора щодо ключового значення воле-
виявлення особи, яка користується імуні-
тетом для звільнення себе від виконання 
обов’язків. По-перше, як ми вже зазначали 
виключність положення особи, що користу-
ється імунітетом, не передбачає наявності в 
неї певного роду процесуальних обов’язків. 
По-друге, твердження автора щодо клю-
чового значення волі та бажання особи від 
звільнення себе від виконання обов’язків, 
також не є безспірним. Слід зазначити, що, 
на наш погляд, така інтерпретація право-
вого статусу особи, яка користується імуні-
тетом ставить її вищою за статусом від по-
садових осіб, що здійснюють кримінальне 
провадження та контролюють його перебіг. 
Також за таких умов дещо принижується 
місце та роль законодавця у процедурі нор-
мативного визначення та регулювання про-
цесуального статусу особи, що бере участь у 
кримінальному провадженні. Вважаємо, що 
таке тлумачення сутності правового імуніте-
ту особи є неправильним. Все ж більш ло-
гічною виглядає ситуація, за якої особу, яка 
бере участь у кримінальному провадженні 
позбавлятиме від виконання процесуаль-
них обов’язків посадова особа, яка наділена 
відповідними повноваженнями від держави 
або безпосередньо сама держава шляхом ви-
дання відповідного різновиду нормативних 
актів.
Аналізуючи зміст наведених позицій на-

уковців щодо визначення поняття та сутнос-
ті інституту імунітету у кримінальному про-
вадженні, варто наголосити на їх змістов-
ній різниці між собою. Це свідчить про те, 
що кожен з науковців суб’єктивним чином 
формує особисте сприйняття сутності цього 
правового інституту. Багатокомпонетність 
цього правового інституту утворює базис-

ні, правові положення, спираючись на які 
науковці формують інколи досить різні за 
змістом визначення поняття та сутності ін-
ституту імунітету у кримінальному процесі. 
До цих положень належать нормативно-
правові основи реалізації цього інституту, 
тобто регулювання правовідносин у межах 
функціонування цього інституту правовими 
актами, що належіть до різних, інколи не су-
міжних галузей законодавства та відсутність, 
при цьому, єдності позицій науковців щодо 
надання пріоритетного значення якійсь га-
лузі законодавства, що регулює правовідно-
сини у сфері реалізації згаданого правового 
інституту.
Не останнім чином складності у визна-

ченні вказаного питання додає класифіка-
ційна складова інституту імунітету. Серед 
авторів, що розглядають питання визначен-
ня інституту імунітету у кримінальному про-
вадженні, характерним є наявність досить 
різних позицій щодо видової характерис-
тики вказаного правового інституту. При-
чиною цього є наявність у кримінальному 
процесі достатньо великої кількості осіб, які 
за чинним законодавством знаходяться під 
певним «заступництвом» закону та користу-
ються правовим імунітетом.
Формуючи особисте сприйняття поняття 

та сутності інституту імунітету у криміналь-
ному процесі, на наш погляд, існування пра-
вового інституту імунітету у кримінальному 
провадженні перш за все пов’язано зі ство-
ренням відповідних правових гарантій для 
осіб, що наділені імунітетом. Проте, необхід-
но зазначити, що наявність правових гаран-
тій не обмежується лише створенням умов 
для обґрунтованого примусу та/або притяг-
нення до кримінальної відповідальності. За 
своєю сутністю правові або юридичні гаран-
тії означають законодавчо закріплені засоби 
охорони прав і свобод громадян, способи 
їх реалізації, а також засоби охорони пра-
вопорядку, інтересів суспільства і держави 
[2, с. 222]. Саме крізь призму цієї правової 
категорії, на наш погляд, має здійснюватись 
формулювання сутності інституту імунітету у 
кримінальному процесі. Отже, враховуючи 
вищевикладене, на нашу думку, інститутом 
імунітету слід вважати міжгалузевий право-
вий інститут, норми якого визначають осо-
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бливі правові гарантії охорони прав окремої 
категорії осіб зі створенням належних пра-
вових умов реалізації цих прав у межах кри-
мінального провадження.
Продовжуючи розгляд питання визна-

чення поняття та сутності імунітету як інсти-
туту кримінального процесуального права, 
доцільно окремо зупинитись на окресленні 
місця терміну «імунітет» серед інших спорід-
нених категорій, зокрема «привілеї», «недо-
торканість», «пільги» тощо. Саме ці правові 
категорії досить часто використовуються по-
руч із визначенням «правовий імунітет», за- 
для зосередження уваги на певній виключ-
ності процесуального положення окремого 
учасника кримінального провадження. 
Вітчизняний науковець С.Г. Волкотруб 

під час дослідження питання імунітету та 
проблем його захисту у кримінальному су-
дочинстві зазначає про доцільність зосе-
редження уваги науковців на питанні: чи є 
терміни “імунітет”, “привілей” тотожними, 
чи вони означають різні поняття і в якому 
зв’язку перебувають між собою? Автор під-
креслює, що на його думку, той факт, що 
вони мають певну схожість, якщо говорити 
про власне юридичний статус особи (утво-
рюють винятки з принципу рівності всіх 
перед законом і судом та ін.). Якщо вести 
мову про те, як привілеї та імунітети впли-
вають на фактичне положення особи то во-
чевидь, продовжує науковець, що імунітети 
покликані запобігти погіршенню станови-
ща особи (запобігти обмеженню прав його 
суб’єкта чи покладенню на нього обтяжли-
вого обов’язку), а привілеї покращують іс-
нуюче становище особи, даючи можливість 
користуватися додатковими благами. Беру-
чи до уваги наведене вище, названі термі-
ни слід вважати нетотожними, такими, що 
означають різні поняття; їх слід вважати 
видовими поняттями стосовно певного ро-
дового поняття. Автор погоджується із дум-
кою І.С. Морозової, що таким родовим по-
няттям є пільги в їх юридичному розумінні 
[3, с. 18].
У Великому тлумачному словнику сучас-

ної української мови «привілей» визначаєть-
ся як особлива перевага, пільга, яку закон 
надає окремим особам, групам людей або 
певному станові, класові (класам). Певна пе-

ревага кого-небудь, право на виняткове став-
лення до себе порівняно з іншими [2, с. 1111]. 
У свою чергу, термін «пільга» визначається 
як повне або часткове звільнення від до-
тримання встановлених законом загальних 
правил, виконання яких-небудь обов’язків 
[2, с. 972]. У свою чергу, в етимологічно-
му словнику української мови визначення 
«привілей» тлумачиться як перевага, пільга. 
Цей термін походить від латинського «privi-
legium» (закон або постанова на користь ко-
гось, переважне право) [5, с. 569]. Термін 
«пільга» тлумачиться як привілей; полег-
кість, поблажливість; вільність; полегшення 
тощо [5, с. 405]. Отже, у тлумачному та ети-
мологічному словниках визначення «пільга» 
та «привілей» вживаються як синонімічні 
категорії. Однак, попри таке відображення 
цих визначень у словниках, серед науковців 
є супротивники споріднення цих категорій. 
Так, С.В. Поленіна зазначає, що пра-

вову пільгу не слід ототожнювати із таким 
зовнішньо схожим явищем, як привілей. 
Система привілей, як стверджує С.В. По-
леніна, отримала широке розповсюдження 
не лише у роки застою та деформації соці-
алізму, але й ще в більшій мірі у сучасно-
му демократичному періоду. Мова йде про 
пільги, за допомогою яких створюються 
умови підвищеної комфортності життя для 
обраного кола «найбільш відповідальних 
осіб, що наближені до влади». У цьому ви-
падку пільги не базуються на об’єктивних 
підставах та перетворюються на звичай-
ні привілеї, існування яких суперечить ідеї 
формування правової держави та підриває як 
принцип рівності громадян, так і принцип со-
ціальної справедливості, під гаслом якої вони 
зазвичай встановлюються [9, с. 16]. Аналогіч-
ної позиції дотримується А.В. Малько. Ав-
тор наголошує: «Привілей – це негативне 
відхилення, полегшення, не встановлене 
законом, часто неправомірне, поклика-
не покращувати положення яких-небудь 
суб’єктів з одночасним погіршенням поло-
ження інших. У суспільному розумінні при-
вілеї асоціюються з надмірним отриманням 
блага начальниками, оминаючи вимоги за-
кону. Привілеї створюються тихо, або за 
неписаним рішенням, або на підставі різ-
номанітних закритих нормативних актів» 
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[8, с. 9]. М.Н. Козюк, досліджуючи сутність 
привілеїв у кримінальному процесі, ви-
словлює особисту точку зору, що привілей 
– це різновид пільгового способу регулю-
вання суспільних відносин, коли переваги 
встановлюються, як правило, виключною 
нормою та коли законодавець свідомо або 
несвідомо допускає надмірне покращення 
положення суб’єктів [6, с. 116].

 Навівши точки зору науковців щодо 
сутності правового привілею, вважаємо за 
потрібне також висловити з цього приводу 
особисту позицію. На нашу думку, спро-
би науковців розділити між собою визна-
чення «пільга» та «привілей» наділивши 
кожне з них своєю особливою процесуаль-
ною сутністю, у контексті їх сприйняття 
як елементів кримінальної процесуальної 
дійсності, виглядають штучними намаган-
нями відокремити один від одного цілком 
споріднені та синонімічні поняття. Вище-
наведені приклади вказаних визначень, 
що містяться у Великому тлумачному слов-
нику української мови та етимологічному 
словнику української мови, вказують, що 
ці формулювання цілком можуть сприйма-
тись як визначення, що мають ідентичний 
зміст. Також доцільно зазначити, що вище-
зазначені позиції авторів аргументуються, 
ґрунтуючись на концепції певної класової 
нерівності індивідуумів, що формують сус-
пільство держави. Домінантність пануючо-
го класу людей, що користуються правови-
ми привілеями формулюється крізь призму 
адміністративно-командної системи СРСР. 
Формулювання точки зору із визначенням 
семантики правової категорії «привілей», 
спираючись на приклади свавілля пред-
ставників радянської влади наразі є не зо-
всім актуальним.
Із проголошенням незалежності нашої 

держави на її теренах розпочала свій розви-
ток нова демократична формація, яка мала 
відмінний від радянської системи струк-
турний зміст формування влади у державі. 
З’явилась система стримувань та противаг 
гілок влади. Й хоча до сьогодні функціону-
вання цієї системи не позбавлене недоліків, 
все ж вона довела свою ефективність. Тому 
спроби із визначення сутності правових 
категорій «привілей» чи «пільга», доцільно 

робити, спираючись на сучасні реалії, що 
відбуваються в українському суспільному 
житті. На нашу думку, з урахуванням кри-
мінальних процесуальних реалій сього-
дення, окреслені правові категорії цілком 
можуть стосуватись не лише представників 
влади, а й пересічних громадян, які беруть 
участь у кримінальному провадженні, на-
приклад, близькі родичі підозрюваного. 
Таким чином, «привілейованість» чи «піль-
гове положення» учасника кримінального 
провадження цілком може сприйматись, не 
лише спираючись на суспільну значимість 
його професійної діяльності, а й з урахуван-
ням його вразливого соціального статусу та 
ін. 

Висновки
На наше переконання, намагання здій-

снити етимологічний розподіл між вказа-
ними визначеннями автори лиш зайвий 
раз ускладнюють ситуацію ніж сприяють її 
конструктивному вирішенню. Ми зі свого 
боку погоджуємось із позицією укладачів 
вище-згаданих словників та вважаємо, що у 
кримінальному процесу визначення «піль-
га» та «привілей» цілком можуть сприйма-
тись як ідентичні поняття. Більше того, на 
наш погляд категорії «пільга», «привілей», 
«недоторканість» у кримінальному процесу-
альному праві доцільно вважати як синоні-
мічні визначення до терміну «імунітет», що, 
у свою чергу, відображає правовий інститут, 
норми та положення якого реалізуються у 
кримінальному провадженні.

Література
1. Агаев Ф. А-О. Иммунитеты в россий-

ском уголовном процессе : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.09 / Агаев Фахраддин Ал-
ладин-Оглы. – М., 1997. – 168 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної 
української мови / [голов. ред. Бусел В. Т.]. 
– К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

3. Волкотруб С. Г. Імунітет і проблеми 
його захисту в кримінальному судочинстві : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Волко-
труб Сергій Григорович. – Х., 2002. – 192 с.

4. Даев В. Г. Иммунитеты в уголовно-
процессуальной деятельности / В.Г. Даев // 
Правоведение. – 1992. – № 5. – С. 48.



94Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2017

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

SUMMARY 
In the article the concept and the essence 

Institute immunity in criminal proceedings in 
Ukraine. Consider legal guarantees as a key 
criterion for the functioning of the institute of 
immunity in criminal proceedings. The emphasis is 
on the etymological origin of the component legal 
categories: «privileges», «integrity», «benefi ts», 
«immunity». Done comparative analysis.

Key words: immunity, privilege, immunity, 
privileges, legal categories.
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Исследовано значение объективной сто-
роны состава преступления при определении 
общественной опасности деяния. Выяснено, 
что общественная опасность зависит от осо-
бенностей объективной стороны преступле-
ния. Проанализировано влияние общественно 
опасного деяния, общественно опасных по-
следствий, причинной связи, времени, места, 
обстановки, орудий и средств совершения пре-
ступления как при установлении наличия 
общественной опасности деяния, так и при 
определении ее степени.
Рассмотрено влияние признаков объек-

тивной стороны состава преступления в ка-
честве конститутивных и факультативных 
признаков, а также признаков, выступающих 
одновременно обязательными признаками 
состава преступления и обстоятельствами, 
отягчающими наказание.
Ключевые слова: общественная опас-

ность, преступление, состав преступления, 
объективная сторона состава преступления.
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дії правотворення, так і вплив цих ознак на 
кваліфікацію діяння, а також на призначен-
ня покарання, звільнення від кримінальної 
відповідальності, звільнення від покарання 
та його виконання – на стадії правозастосу-
вання.

Стан дослідження
У кримінально-правовій літературі 

об’єктивну сторону злочину досліджували 
такі науковці, як: П.С. Берзін, О.О. Во-
лодіна, В.К. Грищук, О.М. Миколенко, 
А.Ю. Строган, М.І. Хавронюк, Г.З. Яремко, 
Н.М. Ярмиш та інші.
Однак, об’єктивна сторона злочину, як 

показник суспільної небезпеки посягання, 
не була предметом окремого дослідження у 
теорії кримінального права.

Метою статті є дослідження значення 
об’єктивної сторони злочину для характе-
ристики суспільної небезпеки діяння.

Виклад основних положень
Тільки з метою теоретичного аналізу 

можна «відірвати» об’єктивну сторону ді-
яння від його суб’єктивної сторони і роз-
глядати їх ізольовано. Свідомий і вольовий 
вчинок особи є джерелом, першопричи-
ною, що породжує об’єктивну суспільну 
небезпеку, вину і, як наслідок, протиправ-
ність діяння, які в сукупності роблять вчи-
нок тим, що визнається законом злочином 
[1, с. 79-80]. 

Постановка проблеми
Об’єктивна сторона є однією з основних 

підсистем складу злочину і складається із 
ряду взаємодіючих елементів, які у своїй 
сукупності утворюють процес зовнішнього 
посягання на об’єкт кримінально-правової 
охорони.
Дослідження впливу на суспільну не-

безпеку діяння ознак об’єктивної сторони 
складу злочину дозволить з’ясувати як їх 
роль під час криміналізації діяння на ста-
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Суспільна небезпечність залежить від 
особливостей об’єктивної сторони злочи-
ну: форми злочинного діяння, характеру 
і тяжкості наслідків, способу, часу, місця, 
знарядь та засобів вчинення злочину [2, 
с. 228].
Основним об’єктивним елементом зло-

чину є діяння особи. Кримінально-правове 
діяння завжди становить собою нерозривну 
єдність його зовнішньої об’єктивної і вну-
трішньої суб’єктивної сторін. Рефлекторні, 
імпульсивні рухи тіла особи, позбавлені 
свідомого і вольового характеру, для права 
взагалі і кримінального зокрема абсолютно 
байдужі. У відриві від інших об’єктивних і 
суб’єктивних елементів діяння, як прави-
ло, не несе в собі ознак суспільної небез-
пеки. Наприклад, вистріл із вогнепальної 
зброї може бути частиною спортивних зма-
гань. Самі по собі такі діяння або суспільно 
корисні або соціально нейтральні. Що ж на-
дає поведінці особи суспільно небезпечний 
характер? З об’єктивної сторони суспільну 
небезпеку самим діянням надають шкідли-
ві наслідки, спосіб поведінки, використан-
ня суб’єктом знарядь і засобів, значно рід-
ше – місце, час, обстановка [1, с. 79-80].
На обрання міри покарання має вплив 

конкретний (більший або менший) прояв 
тієї чи іншої ознаки складу злочину. На-
приклад, визначаючи ступінь суспільної 
небезпечності втягнення неповнолітніх у 
злочинну діяльність (ст. 304 КК України), 
суди повинні враховувати форми і способи 
втягнення, ступінь негативного впливу на 
нормальний розвиток і здоров’я неповно-
літніх, а також інші заподіяні злочином на-
слідки [3]. На ступінь суспільної небезпеки 
умисного тяжкого тілесного ушкодження, 
заподіяного в стані сильного душевного 
хвилювання, може впливати характер про-
типравних дій потерпілого – в одному ви-
падку це буде протизаконне насильство у 
вигляді непоправного знівечення обличчя, 
спричиненого малолітній дочці винного, 
а в іншому – тяжка образа, нанесена йому 
особисто [4, с. 208].
Суспільно небезпечне діяння включає в 

себе як дію, так і бездіяльність. У цьому кон-
тексті важливо вирішити питання про те, 
що є більш суспільно небезпечним: вчинен-

ня посягання у формі злочинної дії чи зло-
чинної бездіяльності. На перший погляд, 
видається, що вчинення злочину шляхом 
активних дій потребує застосування біль-
ших зусиль та відповідно характеризується 
вищим ступенем суспільної небезпеки. Од-
нак, як влучно зазначає Н. Ярмиш, інколи 
буває дуже складно утриматися від вчи-
нення бажаної дії. Бездіяльність може по-
требувати більше зусиль та нервів, ніж дія. 
Таким чином, хоч і не виявлена зовні, та 
все ж таки воля має місце і при утриманні 
від певних дій. А отже, зовнішню бездіяль-
ність-утримання цілком можливо розгляда-
ти як «внутрішню дію». Та в ситуації, коли 
людина забула виконати свій обов’язок, 
становище інше. У такому разі вже склад-
но сказати, що особа утрималась від вико-
нання дії, оскільки утримання передбачає 
момент свідомої відмови від її виконання, 
етап ухвали рішення, тобто прояв внутріш-
ніх вольових зусиль [5, с. 56-57].
Крім цього, у деяких випадках має міс-

це змішана бездіяльність, коли активні дії є 
способом вчинення злочинної бездіяльнос-
ті [6, с. 134]. Наприклад, ухилення від спла-
ти податків (ст. 212 КК України) вчиняєть-
ся шляхом включення неправдивих відо-
мостей до податкової декларації [7, с. 67].
Наслідки вчинення злочину – це той 

злочинний результат, який настає через 
спричинення шкоди об’єкту злочину. Це 
матеріальні, фізичні, етичні та інші втрати, 
які зазнають люди, суспільство та держава 
в результаті вчинення злочину. Їх розмір 
прямо пропорційно впливає на ступінь сус-
пільної небезпечності злочину. Злочинний 
наслідок найбільш повно і наочно характе-
ризує суспільну небезпечність будь-якого 
злочину[2, с. 228]. Визнання дії злочинною 
залежить від того, чи заподіює істотну шко-
ду тим чи іншим об’єктам кримінально-
правової охорони дане діяння. Саме в силу 
своєї значної ролі для характеристики сус-
пільної небезпечності діяння злочинні на-
слідки є головною ознакою, що відмежовує 
злочин від інших правопорушень – адміні-
стративних, цивільно-правових і амораль-
них [8, с. 113].
Щодо наслідків вчинення злочину, то 

характер заподіяних злочином наслідків 
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визначає саме характер суспільної небез-
пеки злочину. У свою чергу, розмір запо-
діяних суспільно небезпечних наслідків 
визначає ступінь суспільної небезпеки зло-
чину [9, с. 176-177]. Так, якщо склади зло-
чинів різняться між собою розміром заподі-
яної шкоди (суспільно небезпечних наслід-
ків) при єдності об’єкта злочину, суспіль-
но небезпечного діяння, загальних ознак 
суб’єкта злочину та вини (її форми) – то 
це різні склади одного злочину. Скажімо, 
склади злочинів про умисні легкі, серед-
ньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження 
є підстави вважати різними складами одно-
го злочину – умисних тілесних ушкоджень. 
Так, як вони характеризуються спільніс-
тю об’єкта – здоров’я особи, суспільно не-
безпечного діяння, ознак суб’єкта, форми 
вини, але різняться розміром заподіяної 
шкоди такому об’єкту – легкі, середні, тяж-
кі. Якщо ж змінюється характер заподіяної 
злочином шкоди (якість суспільно небез-
печних наслідків), то змінюється об’єкт по-
сягання.
Наслідки злочину мають вирішальне 

значення, особливо для необережних зло-
чинів, при вчиненні яких сама поведінка 
винного, як правило, не становить сус-
пільної небезпеки. Невипадково поняття 
і ознаки необережної вини взагалі не по-
требують встановлення усвідомлення ви-
нним суспільно небезпечного характеру 
вчинених ним діянь, що є обов’язковою 
інтелектуальною ознакою умисної форми 
вини. Самі по собі дії або бездіяльність ви-
нного можуть і не становити якої-небудь 
суспільної небезпеки і стають такими тіль-
ки у зв’язку з наслідками, що настали. Нема 
і не може бути злочинів, які не тягнули б 
за собою певних негативних змін, зрушень 
у соціальній дійсності, не деформували б в 
тій чи іншій мірі стан системи основних сус-
пільних відносин, не порушували встанов-
лений у суспільстві правопорядок. Соціаль-
но шкідливий результат – неминучий на-
слідок будь-якого злочину, незалежно від 
того, сконструйований у законі його склад 
як формальний, матеріальний чи усічений. 
Концепція окремих авторів, що деякі види 
злочинів, наприклад з формальним скла-
дом, не мають наслідків, не здатна обґрун-

тувати соціальну обумовленість їх криміна-
лізації законодавцем, так як злочин, що не 
порушує фактично об’єкт правової охоро-
ни, у кримінально-правовому значенні вже 
«не посягає». Злочини з формальним скла-
дом також посягають на об’єкт криміналь-
но-правової охорони, і тому їм органічно 
притаманні антисоціальні наслідки, хоча 
вони й не вказані в диспозиції криміналь-
ного закону [1, с. 81-83].
Насправді кримінальних правопору-

шень без наслідків не буває, адже ознакою 
будь-якого кримінального правопорушен-
ня є суспільна небезпечність, а її характе-
ризує згідно із прямою вказівкою закону 
істотна шкода або загроза її заподіяння. 
У кримінальних правопорушеннях з фор-
мальним складом наслідки перебувають за 
межами складу. Наприклад, суспільно не-
безпечним наслідком проведення аборту 
особою, яка не має спеціальної медичної 
освіти, є створення небезпеки для жит-
тя і здоров’я вагітної жінки, суспільно не-
безпечним наслідком грубого порушення 
законодавства про працю – порушення 
конституційних прав людини, суспільно 
небезпечним наслідком дезертирства – де-
зорганізація, що полягає в порушенні по-
рядку проходження військової служби [10, 
с. 125-126].
Суспільно небезпечні наслідки вчинен-

ня злочину завжди мають вплив на ступінь 
його суспільної небезпеки, незважаючи на 
те, що вони можуть не бути конститутив-
ною ознакою складу конкретного злочи-
ну. У такому випадку вони не мають зна-
чення для кваліфікації, але враховуються 
при призначенні покарання, а також при 
вирішенні питання про звільнення від кри-
мінальної відповідальності, звільнення від 
покарання та його відбування.
На думку О.М. Миколенко, наслідки 

злочину є невід’ємною властивістю (ри-
сою) суспільної небезпеки злочину, яка ви-
ражена в заподіянні соціальної, правової 
і реальної (фактичної) шкоди або загрози 
заподіяння реальної (фактичної) шкоди. 
Це ніяк не позначається на існуючій кла-
сифікації складів злочинів на матеріальні і 
формальні, тому що в основу класифікації 
складів злочину на матеріальні і формаль-
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ні покладено інший критерій – суспільно 
небезпечні наслідки як ознака об’єктивної 
сторони складу злочину [11, с. 13].
Крім того, необхідно розмежовувати за-

подіяння істотної шкоди та створення за-
грози її заподіяння. Відмінність реальної 
шкоди та загрози її заподіяння не означає, 
що остання не завдає шкоди об’єкту кри-
мінально-правової охорони у вигляді нега-
тивних змін у ньому [12, с. 47]. У тих випад-
ках, коли в диспозиції норми кримінально-
го закону чітко вказано, що обов’язковою 
ознакою об’єктивної сторони даного скла-
ду злочину є «істотна шкода», створення 
загрози заподіяння такої шкоди не утво-
рює складу цього злочину (наприклад, ч. 1 
ст. 137, ст. 232, ст. 246 КК України). Такі 
діяння, за наявності передбачених законом 
ознак, слід кваліфікувати як замах на відпо-
відний злочин [13, с. 101].
Одним із структурних елементів 

об’єктивної сторони складу злочину є при-
чиновий зв’язок між суспільно небезпечним 
діянням та суспільно небезпечними наслід-
ками. Причиновий зв’язок є обов’язковою 
ознакою складу злочину в злочинах з мате-
ріальним складом. Сам по собі він не впли-
ває на ступінь суспільної небезпеки діяння, 
але в сукупності з іншими обов’язковими 
ознаками об’єктивної сторони складу зло-
чину свідчить про наявність суспільної не-
безпеки конкретного посягання.
Час, місце та обстановка вчинення зло-

чину також впливають на ступінь суспіль-
ної небезпеки діяння. Вони враховуються 
при кваліфікації діяння, якщо визнані за-
конодавцем обов’язковими ознаками скла-
ду злочину. В протилежному випадку, вра-
ховуються судом при індивідуалізації кри-
мінальної відповідальності. 
Спосіб вчинення злочину, який висту-

пає певним порядком, методом, послідов-
ністю рухів і прийомів, що застосовуються 
особою при вчиненні умисних або необе-
режних злочинів, здійснює істотний вплив 
на ступінь суспільної небезпеки злочину. 
У структурі злочинного посягання спосіб 
властивий діянню [1, с. 89-90]. Поряд з ін-
шими ознаками складу злочину, спосіб вчи-
нення злочину враховується законодавцем 
при конструюванні санкцій відповідних 

статей кримінального закону, у яких пе-
редбачені кримінально-правові норми, для 
яких спосіб вчинення злочину є конститу-
тивною ознакою. 
Так, відкрите викрадення чужого май-

на (грабіж) є більш суспільно небезпечним 
злочином, ніж таємне викрадення чужого 
майна (крадіжка), хоча посягають на один 
і той самий об’єкт – власність. Такі спосо-
би вчинення злочину, як вибух, підпал або 
інший загальнонебезпечний спосіб підви-
щують суспільну небезпечність злочину і у 
ряді випадків є кваліфікуючими ознаками 
[2, с. 228]. У протилежному випадку – спо-
сіб вчинення злочину враховується судом 
при індивідуалізації кримінальної відпові-
дальності. 
Немає жодного злочину без властивого 

йому способу його вчинення [14, с. 325].-
З одного боку, законодавець використовує 
спосіб вчинення суспільно небезпечного ді-
яння при конструюванні диспозиції статті 
як основного, так і кваліфікованого скла-
ду злочину. З іншого – вчинення злочину 
з особливою жорстокістю або загальноне-
безпечним способом є обставинами, які об-
тяжують покарання (п.п. 10, 12 ч. 1 ст. 67 
КК України). Таким чином, ці два спосо-
би вчинення злочину завжди підвищують 
суспільну небезпеку діяння. Незважаючи 
на те, що вони не впливають на кваліфіка-
цію діяння, суд, установивши їх наявність, 
зобов’язаний навести їх у вироку та враху-
вати при призначенні покарання.
Однак, необхідно пам’ятати, що якщо 

будь-яка із обставин, що обтяжує покаран-
ня, передбачена в статті Особливої частини 
КК України як ознака злочину, що впливає 
на його кваліфікацію, суд не може ще раз 
враховувати її при призначенні покаран-
ня як таку, що його обтяжує (ч. 4 ст. 67 КК 
України), інакше буде порушено принцип 
«non bis in idem» (ч. 1 ст. 61 Конституції 
України).
Використання суб’єктом знарядь і за-

собів вчинення злочину підвищує ступінь 
суспільної небезпеки діяння в цілому, тому 
що вони підвищують силу та інтенсивність 
злочинного впливу суб’єкта злочину як на 
предмет посягання, так і на особу потерпі-
лого. Чим більше проявила особа винахід-
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ливості, чим більш досконалі способи і зна-
ряддя застосовані для вчинення злочину, 
тим більш небезпечним воно є при інших 
рівних умовах [15, с. 137].
Отже, підводячи підсумки дослідження 

впливу об’єктивної сторони складу злочину 
на суспільну небезпеку діяння, можна кон-
статувати, що ознаки об’єктивної сторони 
складу злочину враховуються при визна-
ченні ступеня суспільної небезпеки пося-
гання як законодавцем, так і правозасто-
совними органами.

Висновки
Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони 

складу злочину впливають лише на наяв-
ність суспільної небезпеки та враховують-
ся при кваліфікації посягання. Натомість, 
факультативні ознаки об’єктивної сторони 
складу злочину та обставини, які знахо-
дяться за межами складу злочину визнача-
ють ступінь суспільної небезпеки та врахо-
вуються при індивідуалізації кримінальної 
відповідальності.
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SUMMARY 
The article researches the meaning of 

objective crime element when determining the 
social insecurity of action. It was clarifi ed that the 
social insecurity depends upon the peculiarities 
of the objective crime element. The infl uence was 
analyzed of the socially dangerous activity, socially 
dangerous consequences, causal connections, time, 
place, circumstances, instrumentalities both when 
determining the social insecurity of the action and 
when determining its level.

The article considers the infl uence of the 
indexes of objective elements of crime operating 
as the constitutive and optional features and the 
features arising along with the mandatory crime 
elements, and circumstances which aggravate the 
punishment. It was clarifi ed that the constitutive 
features of the objective crime element infl uence 
the presence or absence of the social encroachment 
danger, while the optional features of the objective 
crime element infl uence the level of the social 
danger and are considered by the court during the 
punishment assignment, relieve from the criminal 
liability, relieve from punishment and its serving. 
It was determined that the refl ex, impulsive 
movements of the person’s body, unconscious and 
not willful are absolutely meaningless to the law in 
general and criminal law in particular.

Separated from the other objective and subjective 
activity elements, they, as a rule, do not bear the 
social danger. It was clarifi ed that the socially 
dangerous activity is always closely connected with 
its external objective and internal subjective parts. 
It was proved that the features of the objective crime 
element are considered when determining the level 
of the social encroachment danger, both by the law-
maker and by the law-enforcement bodies.

Key words: social danger, crime, crime element, 
objective crime element.

АНОТАЦІЯ 
Досліджено значення об’єктивної сторони 

складу злочину при визначенні суспільної не-
безпеки діяння. З’ясовано, що суспільна небез-
пека залежить від особливостей об’єктивної 
сторони злочину. Проаналізовано вплив сус-
пільно небезпечного діяння, суспільно небез-
печних наслідків, причинового зв’язку, часу, 
місця, обстановки, знарядь і засобів вчинення 
злочину як при встановленні наявності сус-
пільної небезпеки діяння, так і при визначен-
ні її ступеня.
Розглянуто вплив ознак об’єктивної сто-

рони складу злочину в якості конститутивних 
та факультативних ознак, а також ознак, 
які виступають одночасно обов’язковими 
ознаками складу злочину та обставинами, які 
обтяжують покарання.
Ключові слова: суспільна небезпека, зло-

чин, склад злочину, об’єктивна сторона складу 
злочину.
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ÏÐÈÍÖÈÏ ÍÅÇÂÎÐÎÒÍÎÑÒ² Ä²¯ 
ÇÀÊÎÍÓ Ó ×ÀÑ² Ó ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ 

ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÀÕ

Спорт и физическая культура является не-
отъемлемой частью развития здорового обще-
ства, а как следствие – развитого государства. 
Спорт хотя и называют социально-экономи-
ческим феноменом ХХ ХХI веков, но, тем не 
менее, он пронизывал человеческую жизнь еще с 
доисторических времен.
Но пока наша страна все еще отстает в 

развитии спортивной отрасли (как професси-
ональной ее части, так и любительской, и это 
несмотря на успешное проведение Евро-2012) от 
ведущих и экономически более развитых стран 
мира от США и Канады, Японии и Франции, 
от Финляндии и Норвегии, от Швеции, и Гер-
мании, Китая и от ряда других стран. И на се-
годняшний день существует ряд проблем право-
вого характера в спортивных отношениях. Так, 
в нашей стране до сих пор не решен вопрос по 
определению спортивных отношений в качестве 
комплексной отрасли права или комплексной 
отрасли законодательства. В нашей стране не 
принято говорить среди ученых и об особенно-
стях спортивных правоотношений. В предлага-
емой статье мы попытались осветить такую 
особенность этих правоотношений, как действие 
одного из основных принципов права – принципа 
необратимости действия закона во времени и 
возможностей, последствий дальнейшего законо-
дательного игнорирования проблем спорта.
Ключевые слова: спорт, спортивное право, 

спортивные правоотношения, принципы пра-
ва, принципа необратимости действия закона 
во времени, комплексная отрасль законодатель-
ства, допинг, WADA, Всемирное антидопинго-
вое агентство, запрещенные препараты/веще-
ства и методы, спортсмен.

 Ò²ÕÎÍÎÂÀ Ìàð³ÿ Àíàòîë³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
äîöåíò êàôåäðè öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Ôàêóëüòåòó ¹ 4 Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 340.1

Вступ
Спорт і фізична культура є невід’ємною 

частиною розвитку здорового суспільства, 
а як наслідок – здорової держави. Спорт, 
хоч і називають соціально-економічним 
феноменом ХХ-ХХI століть, але, тим не 
менше, він пронизує людське життя ще з 
доісторичних часів.
Україна відстає в розвитку спортивної 

галузі (як професійної її частини, так і лю-
бительського і це незважаючи на успішне 
проведення ЄВРО 2012) від провідних і 
економічно більш розвинених країн сві-
ту – від США і Канади, Японії і Франції, 
від Фінляндії і Норвегії, від Швеції, Китаю 
і від ряду інших країн. У сучасному житті 
країни існує низка проблем правового ха-
рактеру в реалізації спортивних відносин. 
Зокрема, в нашій країні досі не вирішено 
питання щодо визначення спортивних 
відносин у якості комплексної галузі пра-
ва чи комплексної галузі законодавства. 
Дослідження особливостей спортивних 
відносин носить поодинокий характер і 
не вирішують всього комплексу питань 
пов’язаних з їх реалізацією. У запропо-
нованій статті автор намагався висвітли-
ти таку особливість цих правовідносин як 
дію одного з основних принципів права – 
принципу незворотності дії закону в часі і 
можливості, наслідки подальшого законо-
давчого ігнорування проблем спорту.
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Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій

Н. В. Бордюгова досліджувала місце 
спортивного права в національній право-
вій системі [6], А.М. Апаров написав та ви-
дав посібник зі спортивного права Укра-
їни [7], але такої особливості спортивних 
правовідносин, як дія у спорті принципу 
незворотності дії закону в часі і наслідків 
цього ще в Україні окремо ніхто не роз-
глядав.

Метою даної статті є дослідження 
принципу незворотності дії закону в часі 
та його обмеження в спорті.

Постановка проблеми
З курсу теорії держави і права нам ві-

домі дві самостійні, але тісно пов’язані між 
собою, невід’ємні один від одного системи 
– система права і система законодавства. 
Співвідносяться вони між собою як зміст 
і форма.
Система права – це об’єктивно обумов-

лена системою суспільних відносин вну-
трішня структура права, яка складається 
з взаємопов’язаних норм, логічно розпо-
ділених за галузями, підгалузями та інсти-
тутами. Елементами системи права, звідси 
є – норми права, інститути права, підгалузі 
права і галузі права [1, с. 266-270].
Система законодавства – зовнішня фор-

ма права, що виражає будову його джерел, 
тобто систему нормативно-правових актів. 
Право не існує поза законодавством, а за-
конодавство в широкому його розумінні і 
є право. Структура системи законодавства, 
тобто внутрішня її організація і способи 
впорядкування нормативно-правових ак-
тів, так само ділиться на галузі законодав-
ства, підгалузі і інститути [2, с. 331-332].
В ідеалі галузі права повинні збігатися 

з галузями законодавства.
Але на сьогодні в Україні і в світі існу-

ють відносини, що не є самостійною га-
луззю права і не є галуззю законодавства 
– це спортивні відносини. Ці відносини 
не мають ні самостійного предмета, ні ме-
тоду правового регулювання, а отже, не є 
галуззю права. Але ми маємо окремий за-
кон «Про фізичну культуру і спорт» [3], що 

недостатньо для того, щоб говорити про 
спортивне право як галузь законодавства. 
Адже, наприклад, трудові відносини між 
спортсменом і клубом будуть регулюватися 
не тільки нормами Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт», а й обов’язково 
нормами Кодексу законів про працю, май-
нові відносини, а також немайнові у сфе-
рі спорту регулюються цивільно-право-
вими нормами, питання відповідальності 
спортсмена, клуба, лікаря та інших учас-
ників спортивних відносин так само ре-
гулюються нормами Цивільного кодексу 
України, у спортивних відносинах досить 
часто укладаються не трудові контракти, 
а цивільно-правові договори, проблеми 
проявів расизму під час проведення спор-
тивних змагань підлягають регулюванню 
в межах кримінального права, а відноси-
ни щодо організації змагань досить часто 
регулюються нормами адміністративного 
права тощо.
Крім цього, законодавчі акти, якими 

регулюються відносини у сфері спорту 
не володіють такими необхідними харак-
теристиками для виділення їх в окрему 
галузь законодавства як єдність форми і 
єдність змісту – акти галузі повинні бути 
впорядковані таким чином, щоб складати 
єдине ціле, і ці акти повинні містити єд-
ність принципів правового регулювання, 
єдність джерел формування норм, єдність 
основних положень.
С.В. Алєксєєв виділив спортивне пра-

во в комплексну галузь права і дав на-
ступне визначення: спортивне право – це 
спеціалізована комплексна галузь права, 
що представляє собою пов’язану внутріш-
ньою єдністю систему взаємопов’язаних 
правових, а також корпоративних норм, 
якими закріплюються основні принципи, 
форми і порядок фізкультурно-спортив-
ної діяльності, що включає органічний 
комплекс наступних суспільних відносин: 
трудових і соціального забезпечення, 
державно-управлінських, фінансових та 
ресурсного забезпечення, господарських 
(підприємницьких), кримінально-право-
вих, відносин у сфері спортивної травма-
талогіі і протидії застосуванню допінгу, 
міжнародних, процесуальних відносин 
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щодо врегулювання спортивних супере-
чок, а також інших відносин, пов’язаних з 
фізичною культурою і спортом [4, с. 133]. 
Цю точку зору підтримала і Є.В. Погосян 
[5, с. 3].
З цією точкою зору не можна погоди-

тись з ряду причин. Комплексна галузь 
права повинна відповідати ряду ознак: 
1) предметом комплексної галузі повинна 
бути група якісно однорідних суспільних 
відносин, врегульованих нормами права 
– чим спортивне право не володіє – сфе-
ра спорту об’єднує в собі цивільні, між-
народні, адміністративні, трудові і т. д. 
відносини; 2) ця група відносин пови-
нна бути об’єднана єдиною метою – че-
рез роз’єднаність суспільних відносин 
відповідно ми бачимо і роз’єднаність їх 
цілей (наприклад мета спортивного клу-
бу – отримання прибутку, участь у між-
народному змаганні, ці відносини будуть 
регулюватися не стільки нормами націо-
нального права, скільки нормами міжна-
родного права і права bye-law відповідних 
міжнародних організацій; відносини же 
у сфері аматорського спорту, наприклад 
між фітнес-клубом і любителем спорту, 
що мають на меті з одного боку, – отри-
мання прибутку (фітнес-клуб), з іншого 
боку – красиве тіло, здоров’я (любитель 
спорту) – найчастіше будуть регулювати-
ся в першу чергу, нормами цивільного 
права; і 3) ця група відносин не повинна 
вимагати єдиного специфічного методу 
регулювання.
Крім цього, відносини, що складаються 

у сфері спорту, досить часто регулюються 
не тільки нормативно-правовими актами, 
а й внутрішніми правилами, які встанов-
люють спортивні організації відповідно до 
регламентів міжнародних, спортивних ор-
ганізацій – найчастіше це стосується пра-
вил участі в змаганнях, правил організації 
та проведення змагань.
Отже, можна говорити про спортивне 

право як про комплексну галузь законо-
давства – про систему нормативно-право-
вих актів, що регулюють суспільні відноси-
ни, що складаються у сфері фізичної куль-
тури і спорту.

Виклад основного матеріалу
Спортивні правовідносини мають низ-

ку особливостей, які іноді протирічать не 
тільки законам України, але навіть Кон-
ституції України. Однією з цих особливос-
тей є не дія у спорті принципу незворот-
ності дії закону в часі. Найчастіше не дія 
цього принципу проявляється у справах 
щодо звинувачення спортсмена у вико-
ристанні заборонених препаратів/речовин 
або методів (допінгу) відповідними між-
народними спортивними організаціями і 
притягнення спортсмена до відповідаль-
ності за використання допінгу. Ініціато-
ром перевірки спортсмена на викорис-
тання допінгу може бути або міжнародна 
організація з відповідного виду спорту або 
WADA у будь-який час з моменту забору 
проби протягом 10 років. За наявності у 
пробі спортсмена допінгу він притягуєть-
ся до наступних заходів відповідальності: 
результати участі в змаганнях спортсмена 
анулюються, і він може бути дискваліфіко-
ваним на рік, декілька років або довічно. 
Під час дискваліфікації спортсмен не має 
права під час терміну дискваліфікації бра-
ти участь ні в якій якості в змаганнях між-
народного рівня [8, с. 75-76]. При цьому 
спортсмен притягується до відповідаль-
ності у будь-який час з моменту виявлення 
заборонених препаратів/речовин або ме-
тодів у пробі.
Стаття 58 Конституції України вста-

новлює один з основних принципів права 
– принцип незворотності дії закону у часі. 
Відповідно до означеної статті закони та 
інші нормативно-правові акти не мають 
зворотної дії в часі, крім випадків, коли 
вони пом’якшують або скасовують відпо-
відальність особи [9]. Ніхто не може відпо-
відати за діяння, які на час їх учинення не 
визнавалися законом як правопорушення. 
У рішенні Конституційного Суду Укра-

їни від 9 лютого 1999 року N 1-рп/99 зазна-
чено, що дію нормативно-правового акту в 
часі треба розуміти так, що вона почина-
ється з моменту набрання цим актом чин-
ності і припиняється з втратою ним чин-
ності, тобто до події, факту застосовується 
той закон або інший нормативно-право-
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вий акт, під час дії якого вони настали або 
мали місце [10].
Правова позиція, яка висловлена Вер-

ховним Судом України в постанові від 22 
лютого 2017 року у справі № 6-2705цс16 
підтверджує, що за загальновизнаним 
принципом права закони та інші норма-
тивно-правові акти не мають зворотної дії 
в часі [11].
Принцип неприпустимості зворотної 

дії в часі нормативних актів знайшов своє 
закріплення в міжнародно-правових ак-
тах, зокрема і в Конвенції про захист прав 
і основоположних свобод людини (стаття 
7) [12], Загальній декларації прав людини 
(ч. 2 ст. 11) [13]. Цей принцип передбаче-
ний у конституціях багатьох країн світу 
[14; 15].
Норма ст. 58 поширюється на всі види 

юридичної відповідальності [16].
Отже, за загальним правилом закон 

зворотної сили не має. Це правило надає 
визначеності і стабільності суспільним від-
носинам. Це означає, що закони поширю-
ють свою дію тільки на ті відносини, які ви-
никли після набуття законами чи іншими 
нормативно-правовими актами чинності. 
Винятки з цього правила рідкісні і до-

пускаються:
а) за наявності вказівки в законі про 

надання йому (або окремим статтям) зво-
ротної сили;
б) у загальному правилі про неодмінне 

надання зворотної сили кримінальному 
закону, який скасовує або пом’якшує кри-
мінальну відповідальність [17].
У той же час у міжнародному спортив-

ному праві сформульовані неписані пра-
вові принципи «lex sportiva», яким пови-
нні підкорюватись як національні, так і 
міжнародні спортивні федерації, поза за-
лежністю наявності або відсутності таких 
принципів у їх законодавчих актах і регла-
ментах і поза залежністю від відповідності 
цих принципів внутрішньому державному 
праву [18].
Одним із принципів «lex sportiva» є 

принцип відсутності зворотної сили зако-
ну відповідно до якого незалежно від часу 
порушення справи при здійсненні будь-
яких процесуальних дій застосовується за-

конодавство, що діє в момент здійснення 
цих дій [19].
У ч. 3 ст. 9 Закону України «Про анти-

допінговий контроль у спорті» встановлю-
ється, що санкції за порушення антидопін-
гових правил та порядок їх застосування 
визначаються відповідно до Міжнародної 
конвенції про боротьбу з допінгом у спорті 
та антидопінгових правил [20].
У міжнародній конвенції про боротьбу 

з допінгом у спорті у ст. 12 встановлюєть-
ся, що держави-учасниці Конвенції1, коли 
це доцільно: заохочують і підтримують 
проведення спортивними й антидопінго-
вими організаціями, що знаходяться під 
їхньою юрисдикцією, допінг-контролю 
відповідно до Кодексу, в тому числі конт-
роль без попереднього повідомлення, тес-
тування поза змаганнями та під час них; 
b) заохочують і підтримують укладання 
спортивними організаціями та антидо-
пінговими організаціями угод, що дозво-
ляють їхнім учасникам проходити тесту-
вання належним чином уповноваженими 
групами допінг-контролю з інших країн;-
c) зобов’язуються надавати сприяння 
спортивним організаціям і антидопінго-
вим організаціям, що знаходяться під їх-
ньою юрисдикцією, в отриманні доступу 
до акредитованої лабораторії допінг-конт-
ролю для проведення аналізів з метою до-
пінг-контролю [22]. Відповідно до п. 2.1.1 
Антидопінгових правил національного 
антидопінгового центру України персо-
нальним обов’язком кожного Спортсмена 
є забезпечення того, щоб жодна із Заборо-
нених речовин не потрапила до його орга-
нізму. Спортсмени несуть відповідальність 
за будь-яку Заборонену речовину, її Мета-
боліти чи Маркери, виявлені в будь-якій 
Пробі, відібраній у них [23]. 
У той же час відповідно до п. 22 ч. 1 

ст. 92 Конституції України виключно за-
конами України визначаються засади ци-
вільно-правової відповідальності; діяння, 
які є злочинами, адміністративними або 
дисциплінарними правопорушеннями, та 
відповідальність за них [9]. Відповідно до 
офіційного тлумачення положення п. 22-
1 А Україна є такою державою, ми ратифікували цю 
конвенцію у 2006 році [21] 
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ч. 1 ст. 92, наданого в Рішенні Конститу-
ційного Суду № 7-рп/2001 від 30.05.2001 
за своїм змістом п. 22 ч. 1 ст. 92 Консти-
туції України спрямований не на встанов-
лення переліку видів юридичної відпові-
дальності. Ним визначено, що виключно 
законами України мають врегульовуватись 
засади цивільно-правової відповідальності 
(загальні підстави, умови, форми відпові-
дальності тощо), підстави кримінальної, 
адміністративної та дисциплінарної від-
повідальності – діяння, які є злочинами, 
адміністративними або дисциплінарними 
правопорушеннями (основні ознаки пра-
вопорушень, що утворюють їх склад), та 
відповідальність за них. У такий спосіб 
Конституція України заборонила врегу-
льовувати зазначені питання підзаконни-
ми нормативно-правовими актами та вста-
новила, що лише Верховна Рада України у 
відповідному законі має право визначати, 
яке правопорушення визнається, зокрема, 
адміністративним правопорушенням чи 
злочином, та міру відповідальності за ньо-
го [24].
Конституція України має найвищу юри-

дичну силу і співвідношення міжнародних 
договорів та внутрішньодержавного права 
має розглядатися з урахуванням цього по-
ложення. Той факт, що визнання та гаран-
тування прав і свобод людини та громадя-
нина в Україні відбувається не тільки від-
повідно до загальновизнаних принципів і 
норм міжнародного права, але й згідно з 
Конституцією України, підтверджує вищу 
юридичну силу конституційних норм [25, 
с. 85-87].
Отже, ми маємо неузгодженість поло-

жень національного законодавства щодо 
принципу незворотності дії закону у часі 
в спортивних правовідносинах. З одного 
боку, світовий спорт встановлює правила, 
відповідно до яких Україна, наші спортс-
мени повинні дотримуватись норм «lex 
sportiva», навіть якщо вони мають роз-
біжності з національним законодавством. 
І одним з цих правил є принцип відсут-
ності зворотної сили закону. А з іншого 
боку, Конституцією України прямо перед-
бачений принцип незворотності дії зако-
ну у часі і жоден з національних законів 

не може суперечити Конституції Украї-
ни. В майбутньому ми можемо зіткнутись 
з наступною ситуацією – спортсмени та/
або обслуговуючий персонал спортсмена 
(менеджери, лікарі, тренери і т.д.), щодо 
яких відповідними міжнародними органі-
заціями було винесено рішення про вико-
ристання допінгу під час змагань, та вста-
новлено відповідні міри відповідальності 
можуть подати позов до суду загальної 
юрисдикції2 про визнання незаконним ви-
несеного щодо нього рішення про вико-
ристання допінгу, якщо відібрана допінг- 
проба була повторно перевірена після 
проведення змагань і відшкодування за-
вданої незаконним рішенням шкоди – як 
матеріальної, так і моральної.

Висновок
Незважаючи на те, що в більшості кра-

їн світу встановлений загальний правовий 
принцип незворотності дії закону у часі, 
у спортивному праві цей принцип не діє. 
У сфері спорту встановлені інші неписані 
правові принципи – «lex sportiva», одним з 
яких є принцип відсутності зворотної сили 
закону. Дія цього принципу проявляється 
в можливості притягнути учасника спор-
тивних правовідносин до відповідальнос-
ті за використання допінгу. Кожного року 
Міжнародне анти-допінгове агентство 
WADA публікує новий перелік забороне-
них речовин та методів (так, у 2016 році 
до цього переліку був вперше внесений у 
якості допінгу мельдоній (мілдронат) (лат. 
Meldonium (mildronate)) – метаболічний 
засіб, що нормалізує енергетичний метабо-
лізм клітин, які зазнали гіпоксії або ішемії, 
а в 2017 у цей список увійшли нікоморфін 
і арімістан (андроста-3,5-дієн-7,17-діон), і 
щодо останнього очікується, що він буде 
найчастіше виявлятись у тестових пробах 
спортсменів). Тестові проби спортсменів 
зберігаються у відповідних лабораторіях 
протягом 10 років (за правилами WADA). І 
при наявності позитивного результату при 
перевірці проби спортсмена на нову речо-

2 Можливість звернення спортсмена до суду загаль-
ної юрисдикції ми вже розглядали в статті «Право 
на судовий захист учасника професійних спортив-
них відносин та його реалізація» [26].
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вину з оновленого списку WADA, спортс-
мен, а також інші учасники спортивних 
правовідносин (спортивна організація, 
тренер, лікар) можуть бути притягнуті до 
відповідальності протягом 10 наступних 
років з моменту проведення тесту. Але, 
на думку автора, відповідно до положень 
Конституції України таке рішення можна 
буде потім визнати незаконним у судах за-
гальної юрисдикції. 
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SUMMARY 
Physical culture and sport permeate human life 

through and through. Since childhood, parents have 
been teaching their children to monitor their health, 
giving them to a wide variety of sports sections (some 
parents want their child to win all possible prizes 
and become a great athlete, and some parents want 
their child to go in for sports, but not Exposed to the 
streets). Then comes the school and university. Both 
in school and in higher educational institutions, more 
and more attention is paid to the development, if 
not professional sports, then at least physical culture 
and amateur sports. Growing up and gaining some 
experience in life, a person tries to maintain his beauty 
and health, and for this he again returns to the sport. 
And even if this does not happen, then sport as a 
game, competition, spectacle and rivalry is still close. 
People who are not at all interested in sports in society 
are much less than those who, if not engaged, are at 
least sick and empathize with their favorite team, their 
national team.

For other people, sport becomes their life – for 
coaches, professional athletes, instructors, sports 
agents and managers.

To date, sports and physical culture are an integral 
part of the development of a healthy society, and as a 
consequence of a healthy state. Sport, although called 
the socio-economic phenomenon of the twentieth 
century, but, nevertheless, it permeated human life 
since prehistoric times.

But while our country is still lagging behind 
in the development of the sports industry (both its 
professional and amateur part, despite the successful 
holding of Euro 2012) from the leading and 
economically more developed countries of the world 
from the USA and Canada, Japan and France, from 
Finland And Norway, from Sweden, and Germany, 
China and from a number of other countries. And 
today there are a number of legal problems in sports 
relations. So, in our country the issue on defi nition of 
sports relations as a complex branch of law or complex 
branch of legislation has not been solved yet. In our 
country it is not customary to speak among scientists 
and about the peculiarities of sports legal relations. 
In the proposed article, we tried to highlight such a 
feature of these legal relationships as the operation of 
one of the basic principles of law – the principle of 
the irreversibility of the law in time and opportunities, 
the consequences of further legislative ignoring of the 
problems of sport.

Keywords: sport, sports law, sports legal relations, 
principles of law, the principle of the irreversibility of 
the law in time, a comprehensive branch of legislation, 
doping, WADA, the World Anti-Doping Agency, 
banned drugs / substances and methods, athlete.
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ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×Å ÎÁÌÅÆÅÍÍß 
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×ÅÐÅÇ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÀ: 
ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂ²ÑÒÈ×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

В статье исследуется законодательное 
ограничение права брачующихся на регистра-
цию брака через представителя. Компарати-
вистский подход дает возможность устано-
вить отсутствие обозначенного ограничения 
в некоторых странах Европы и прировнять 
такой подход к национальному семейному 
права Украины.
Ключевые слова. Cупруги, брак через пред-

ставителя, субъекты семейных правоотноше-
ний, аналогия права, границы осуществления 
права, законодательные ограничения, право-
вые засады, регистрация брака.

 ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Â³êòîð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
äîöåíò êàôåäðè Ãàëóçåâèõ ïðàâîâèõ íàóê Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ïðàâà ÍÀÍ 
Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 347.12-053

Тому здійснення та обмеження особистих 
немайнових подружжя також підлягають 
належному правовому регулюванню.

Роль останніх досліджень і публікацій
Науково-теоретичним підґрунтям для 

висновків і узагальнень, зроблених у цій 
праці, стали фундаментальні труди багатьох 
вчених, зокрема, М. М. Агаркова, М. В. Ан-
токольської, С. С. Алексєєва, , Т. В. Боднар, 
В. І. Борисова, С. І. Вільянського, Є. М. Во-
рожейкіна, М. К. Галянтич, К. Глиняна, 
А. Б. Гриняк, О. В. Дзера, Г. С. Джумагазіє-
ва, А. С. Довгерт, Н. А. Д’ячкова, Ю. М. Жор-
нокуй, Ю. О. Заіка, В. Ю. Євко, В. І. Кісіль, 
Л. Ю. Ковтунова, В. М. Коссак, А. В. Костру-
ба, О. О. Кот, Ю. В. Коренга, В. А. Кройтор, 
Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць, Р. А. Майданик, 
О. О. Михайленко, С. О. Погрібний, З. В. Ро-
мовська, С. О. Сліпченко, М. О. Самойлов, 
Р. О. Стефанчук, В. І. Труба, С. Я. Фурса, 
Ю. С. Червоний, Я. М. Шевченко, С. І. Ши-
мон, Р. Б. Шишка, О. С. Яворська та інші. 

Мета
Дослідження полягає у розробленні 

концепцій сучасного розуміння обмеження 
особистого права наречених на укладення 
шлюбу через представника, встановленні 
та правомірному закріпленні у норматив-
но-визначених сімейно-правових актах 
України. 

Завданням є розкрити зміст законодав-
чого обмеження права на укладення шлюбу 

Постановка проблем
Стаття 3 Сімейного кодексу України ви-

значила сім’ю як первинний та основний 
осередок суспільства. Особи, які входять 
до її складу, забезпечені особливим захис-
том з боку держави, яка створює відповідні 
сприятливі умови для її розвитку та функ-
ціонування. Необхідним є вдосконалення 
сімейного законодавства відповідно до змін 
у сфері регулювання особистих немайно-
вих прав в умовах переміщення і змінення 
культур, народів, традицій. Враховуючи 
ст. 3 Конституції України, за якою людина, 
її життя та здоров’я стає найвищою соціаль-
ною цінністю, належне забезпечення прав 
та свобод людини і громадянина є головним 
обов’язком держави. Це призводить до зі-
ткнення різних прав і необхідності визна-
чення пріоритетів, у тому числі за рахунок 
обмежень прав одних на користь інших. 
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через представника, дослідити правову при-
роду укладення шлюбу через представника 
за законодавством Європейських держав, 
визначити доцільність існування подібних 
прав наречених у національному законодав-
стві, керуючись компаративістичним підхо-
дом. 

Виклад основного матеріалу
Положення ст. 34 СК України встанов-

люють реєстрацію шлюбу в присутності на-
реченої та нареченого. Шлюб – це особис-
то-правовий союз жінки та чоловіка. Тому 
законодавець установлює обмеження права 
нареченого та нареченої бути відсутнім у 
момент реєстрації шлюбу. 
У юридичній літературі такий стан об-

ґрунтовується тим, що «Присутність на-
реченого та нареченої під час реєстрації 
шлюбу необхідна для того, щоб посадова 
особа органу РАЦС пересвідчилась в іс-
тинності їх згоди на укладення шлюбу. 
Реєстрація шлюбу через представника не 
допускається»[1.c.56]. Порушення правила 
щодо обов’язкової присутності наречених 
при адміністративній процедурі реєстрації 
призводить до визнання шлюбу недійсним. 
Шлюб, зареєстрований у відсутності нарече-
ної і (або) нареченого, вважається неукладе-
ним. Запис про такий шлюб у державному 
органі реєстрації актів цивільного стану ану-
люється за рішенням суду за заявою заінте-
ресованої особи, а також за заявою прокуро-
ра (ч. 1 ст. 48 СК України). У разі відсутності 
чоловіка, жінки під час публічної реєстрації 
шлюбу права та обов’язки подружжя не ви-
никають, а отже, такий шлюб не має і жод-
ного юридичного значення.

 Професор З. В. Ромовська, досліджу-
ючи українські звичаї (підходи) до укла-
дення шлюбу, зазначала: «За релігійною 
традицією Православної та Греко-като-
лицької церков благословення священи-
ка є істотною частиною обряду вінчання, 
тому церемонія коронування, виголошення 
присяги за участю іншої особи вважаєть-
ся неможливою»[2.c.130]. Додатково автор 
зазначала, що виголошення шлюбної при-
сяги (клятви) особисто чоловіком та жін-
кою також вплинуло на ту обставину, яка 
зобов’язує присутність обох суб’єктів шлюб-

них відносин. Так, «Виголошення шлюбної 
присяги під час державної реєстрації шлю-
бу наше законодавство не передбачає. Хоча 
кожну присягу, як засвідчує життя, може 
бути зламано, проте, запровадження її як 
обов’язкового компонента процедури дер-
жавної реєстрації шлюбу мало б значення, 
міру якого не слід применшувати». Із зазна-
ченого випливає, що історичні традиції пев-
ною мірою також впливали на формування 
законодавчої вимоги про обов’язкову при-
сутність нареченого та нареченої в момент 
реєстрації шлюбу.
Протилежне ставлення іноземного за-

конодавця до реєстрації шлюбу та особис-
тої присутності нареченого, нареченої про-
стежується в окремих державах Європи. 
У нормативно-правових актах Центральної 
та Західної Європи законодавчо визначени-
ми залишаються випадки, за наявності яких 
дозволено реєструвати шлюби у присутнос-
ті представника нареченого або нареченої. 
Неможливість прибуття особи у місце він-
чання чи державної реєстрації шлюбу часто 
обумовлювалась різними життєвими ситуа-
ціями, наприклад, об’єктивною неможли-
вістю або забороною її виїзду на територію 
певної держави чи суб’єктивною неможли-
вістю приїзду одного з наречених через хво-
робу або з іншої причини» [2.c.68]. 
Так, наприклад, Польським сімейним 

законодавством установлено можливість 
реєстрації шлюбу між чоловіком та жінкою 
навіть у разі відсутності одного з них. Звід-
си, згоду на реєстрацію шлюбу в Республіці 
Польща мають дати безпосередньо особи, 
які укладають шлюб, хоча першою з чис-
ленних особливостей польського законо-
давства є можливість видачі представнику 
доручення на укладення шлюбу (ст. 6 СОК 
РП). Застосування даного правила зумовле-
но тим, що закон визначає наявність поваж-
ної причини в однієї з осіб, які укладають 
шлюб, і зобов’язує її отримати на таку дію 
дозвіл суду. Згідно з п. 2 ст. 6 СОК РП, по-
дібне доручення має бути складеним у пись-
мовій формі з нотаріально завіреним під-
писом особи, яка його видає, і містить відо-
мості про особу, на ім’я якої воно видається 
[3.c.89]. З цього випливає, що у разі, якщо 
суд у державах, де таке право закріплено за-
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коном, дійде рішення, що причина відсут-
ності нареченого, нареченої на процедурі 
реєстрації шлюбу є поважною, то своїм рі-
шенням судові органи вправі надати дозвіл 
на укладення шлюбу через представника. 
Сімейно-правовій доктрині відомі ви-

падки іменування шлюбу через представ-
ника «рукавичковим шлюбом», тобто за 
участю третьої особи – представника, якому 
законом надано право представляти інте-
реси (висловлювати волевиявлення) того з 
наречених, який відсутній при фактичній 
реєстрації шлюбу.
У науці міжнародного приватного (сі-

мейного) права є така позиція, що форма 
укладення шлюбу, по суті, «належить до 
публічно-правових відносин і вирішується 
кожною державою шляхом прийняття від-
повідних законів або правових норм, що 
регламентують ці відносини незалежно від 
того, хто – власні громадяни чи іноземці – є 
суб’єктами цих правовідносин»[3.c.31]. Від-
сутність єдності у змісті поняття матеріаль-
них умов породжує в подальшому «кульга-
ючі шлюби» – шлюби, що визнані в одній 
державі і не визнані в іншій [4.c.574]. Про-
стежується аналогічний підхід до форми 
укладення шлюбу (чинності форми) і в За-
коні України «Про міжнародне приватне 
право» (ч. 1 ст. 58), в якому встановлено, 
що шлюб між громадянами України, шлюб 
між громадянином України та іноземцем, 
шлюб між громадянином України та особою 
без громадянства, що укладений за межами 
України відповідно до права іноземної дер-
жави, визнається дійсним в Україні за умо-
ви додержання щодо громадянина України 
вимог Сімейного кодексу України щодо під-
став недійсності.
Ключовими колізійними прив’язками 

для встановлення питання про укладення 
шлюбу в іноземному праві більшості країн 
є закон місця укладення шлюбу (в якому 
визначено порядок та форму посвідчення 
шлюбу) та особистий закон (у якому визна-
чено внутрішні умови шлюбу). Такі колі-
зійні прив’язки, як зазначено в юридичній 
літературі, передбачені як у національному 
законодавстві, так і в Гаазькій конвенції про 
врегулювання колізій законів у сфері укла-
дення шлюбу 1995 р.[5.c.340]. Так, В. І. Ки-

сіль справедливо вказує, що подружжю на-
дається компетенція самим обирати право, 
що застосовується, але вибір повинен бути 
в межах, зазначених у ст. 14» [6.c.272-273].
Слід звернути увагу на нормативно ви-

значені підстави недійсності шлюбу. Стаття 
38 СК України зазначає, що підставою не-
дійсності шлюбу є порушення вимог, уста-
новлених ст. 22, 24–26 СК України. Отже, 
недійсність шлюбу є наслідком порушення 
«законів шлюбу», тобто тих обов’язкових 
правил поведінки, дотримання яких є необ-
хідним для забезпечення дійсності шлюбу, а 
саме вимог щодо: 
а) досягнення шлюбного віку;
б) добровільності шлюбу;
в) одношлюбності (моногамії);
г) відсутності близького кровного спо-

ріднення або споріднення, заснованого на 
усиновленні [2.c.72]
Таким чином, жодної згадки про осо-

бисту присутність нареченого, нареченої в 
момент реєстрації шлюбу немає. Крім того, 
вказані вище положення Закону України 
«Про міжнародне приватне право» визна-
ють дійсним шлюб, укладений на території 
іноземної держави за законодавством такої 
держави.
У російському сімейному, міжнародному 

приватному праві вченими приділялась та-
кож окрема увага проблемам правозгідності 
шлюбу, укладеного в іноземній державі та 
законодавчим обмеженням прав суб’єктів 
шлюбно-сімейних відносин. Л. П. Ануфри-
єва та Н. І. Маришева зазначали, що фор-
ма шлюбу, безпосередня участь російського 
громадянина при укладенні шлюбу або його 
дії через представника (так званий «рука-
вичковий шлюб»), досягнення встановлено-
го в Російський Федерації шлюбного віку чи 
інші умови, що належать до форми і порядку 
укладення шлюбу в сенсі п. 1 статті, не ма-
ють правового значення для визнання тако-
го шлюбу дійсним на території РФ. Головне, 
щоб при укладенні цього шлюбу не було 
порушено законодавства держави, на тери-
торії якого він укладається, і були відсутні 
перелічені у ст. 14 СК РФ обставини, що пе-
решкоджають його укладенню [8.c.461]. До 
подібних висновків у своїх дослідженнях, з 
точки зору теоретико-правового розуміння, 
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дійшов і український науковець Т. Поно-
марьова [9.c.89]. Вести мову про правозгід-
ність та юридичне визнання шлюбу через 
представника можна лише тоді, коли шлюб 
було укладено в іноземній державі, згідно з 
іноземним законодавством держави перебу-
вання (наприклад, у разі реєстрації україн-
кою, українцем шлюбу з іноземцем). Стави-
ти питання про реєстрацію такого шлюбу за 
національним законодавством на території 
України (консульстві, посольстві України в 
іноземній державі) не слід, оскільки сімейне 
законодавство обмежує право наречених на 
укладення «рукавичкового шлюбу» в нашій 
країні. 
Визнання шлюбу, зареєстрованого в 

іноземній державі, відповідно до чинної 
нормативно-правової бази такої держави 
можна розглядати через призму публічного 
порядку України. Стаття 12 Закону Украї-
ни «Застереження про публічний порядок», 
відповідно до якої норма права іноземної 
держави не застосовується у випадках, якщо 
її застосування призводить до наслідків,-
 «…цілком несумісних з основним правопо-
рядком (публічним порядком) України». 
Вважаємо, що шлюб через представни-

ка («рукавичковий шлюб») явно не порушує 
самого поняття шлюбу в українському зако-
нодавстві, крім того, не порушує моральних 
засад суспільства. Це дискусійне питання, 
предметом якого є проголошення особис-
тої волі нареченого, нареченої в момент 
публічної реєстрації шлюбу, у кожному кон-
кретному випадку може бути вирішено ком-
петентним органом України – судом. Суд, 
здійснивши відповідну правову процедуру, 
дослідження обставин, що мають юридичне 
значення, розгляду справи по суті, у поряд-
ку непозовного (окремого) провадження, 
правомірно міг би надавати дозвіл (можли-
вість) реєструвати шлюби через представ-
ника і в Україні. 
Проаналізувавши європейський досвід 

(на прикладі Республіки Польща) у сфері 
правового регулювання «рукавичкового 
шлюбу», слід зазначити, що інститут пред-
ставництва нареченого, нареченої в органах 
реєстрації актів цивільного стану зустрі-
чається на практиці як виняток, і лише за 
наявності обґрунтованих правових підстав 

(приміром, проходження військової служби 
в місцях проведення бойових дій). 
Інститут представництва в момент по-

свідчення (реєстрації представником 
ОРАЦС) шлюбу, за наявності сучасних зако-
нодавчих обмежень, неможливо впроваджу-
вати в Україні за аналогією сусідніх євро-
пейських держав. Крім того, слід звернути 
увагу на той факт, що за нашим національ-
ним законодавством цілком прийнятною за-
лишається можливість подання позову про 
розірвання шлюбу представником чоловіка, 
дружини. Ні Цивільний кодекс, ні Сімей-
ний кодекс України прямо не закріплюють 
жодних заборон або обмежень щодо нього, 
тільки абз. 2 ч. 4 ст. 234 ЦПК України пе-
редбачає, що справу про розірвання шлюбу 
за заявою особи, засудженої до позбавлення 
волі, може бути розглянуто судом за участю 
представника такої особи. 
Слід зазначити, що згідно з п. 15 поста-

нови Пленуму Верховного Суду України від 
21 грудня 2007 р. № 11 «Про практику за-
стосування судами законодавства при роз-
гляді справ про право на шлюб, розірвання 
шлюбу, визнання його недійсним та поділ 
спільного майна подружжя» сімейне зако-
нодавство не передбачає можливості розі-
рвання шлюбу представником одного з по-
дружжя або їх обох за довіреністю останніх, 
а правила ЦК України про представництво, 
довіреність і доручення на ці правовідно-
сини не поширюються1. Тому на сьогодні в 
законодавстві Україні сталим залишається 
існування обмеження права на укладення 
шлюбу через представника («рукавичково-
го шлюбу»), зважаючи на специфіку шлюб-
но-сімейних відносин, оскільки укладення 
шлюбу тісно взаємопов’язане з особистістю 
нареченого та нареченої. 
Отже, коли виникає ситуація, що наре-

чений або наречена не в змозі з’явитися осо-
бисто в установлений день для реєстрації 
шлюбу з поважних підстав, то за письмовою 
заявою наречених строк реєстрації шлюбу 
переноситься на іншу дату.

1 Красицька Л. В. Розірвання шлюбу: порівняль-
ний аналіз законодавства України та інших країн 
// Юридичний журнал. Право України. – 10/2013. – 
363 с. – С. 118.
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Висновки
Обмеження права на укладення шлюбу 

через представника в Україні не є співзвуч-
ним з іноземним законодавством. У нор-
мативно-правових актах Центральної та 
Західної Європи законодавчо визначені ви-
няткові випадки, з огляду на які дозволено 
реєструвати шлюби у присутності представ-
ника нареченого або нареченої, в разі не-
можливості прибуття особи у місце вінчання 
чи державної реєстрації шлюбу. Об’єктивна 
неможливість нареченому або нареченій 
прибути на церемонію реєстрації шлюбу 
є правовою підставою для надання права 
укладення шлюбу через представника. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується законодавче обме-

ження права подружжя на реєстрацію шлюбу 
через представника. Компаративістичний 
підхід надає змогу встановити відсутність 
обумовленого обмеження в деяких державах 
Європи та прирівняти такий стан до націо-
нального сімейного права. 
Ключові слова. Подружжя, шлюб через 

представника, суб’єкти сімейних відносин, 
аналогія права, межі здійснення права, зако-
нодавчі обмеження, правові засади, реєстра-
ція шлюбу України.

SUMMARY 
In the article is devoted is legislative of the 

limitation right registration marriage with an in 
through a representative. The comparativistic 
aspect gives an opportunity to set absence of mark 
limitation on the same country of Europe and such 
near a national family low of Ukraine.

Key words. Married couples, marriage with 
an in through a representative, the subjects of 
domestic on polygamy, analogy of right, borders 
of realization of right, low limitation, ambushs of 
legislation, registration marriage.
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Досліджено сутність припинення 
зобов’язання зарахуванням однорідних зу-
стрічних вимог як окремого цивільно-право-
вого інституту. Визначено структуру припи-
нення зобов’язання зарахуванням однорідних 
зустрічних вимог. Детерміновано та проана-
лізовано зміст елементів динаміки припинен-
ня зобов’язання зустрічних вимог. Розкрито 
основні проблеми правового регулювання окре-
мих аспектів припинення зобов’язання зара-
хуванням.
Ключові слова: цивільне зобов’язання, 

припинення зобов’язання зарахуванням, ди-
наміки припинення, однорідні зустрічні ви-
моги, цивільно-правове регулювання 
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все стосується і зобов’язальних відносин, і 
навіть такого їх елементу, як припинення. 
Саме по собі припинення зобов’язання є 
його останньою стадією та виступає в якос-
ті окремого елементу системи динаміки 
зобов’язальних відносин. Але і саме припи-
нення як правова дія, як певний етап ще іс-
нуючого юридичного зв’язку також можна 
деталізувати в декілька послідовних стадій 
чи пов’язаних етапів. Важливість їх визна-
чення розкривається через необхідність 
правового впорядкування окремих різно-
видів інституту припинення цивільних 
зобов’язань із окрема припинення зараху-
ванням зустрічних однорідних вимог. 

Ступінь наукової розробки теми
Проблема динаміки припинення 

зобов’язань зарахуванням зустрічних од-
норідних вимог досліджена надзвичайно 
слабо, а її окремі аспекти розкрито лише 
в працях таких вчених, як А. М. Блащук, 
В. В. Бушнев, М. В. Ганина, Г. Грищенко, 
Г. В. Колодуб, О. І. Міхно та ін.

Мета статті
Метою даної статті є розкриття динамі-

ки припинення цивільного зобов’язання 
зарахуванням.

Виклад матеріалу
Пізнавальний процес при вивченні 

правової дійсності ґрунтується на актив-
ному використанні категоріального апара-
ту юридичної науки, яким послуговують-

Актуальність теми
Будь-який юридичний зв’язок між 

суб’єктами суспільних відносин розвива-
ється за певним алгоритмом, обумовленим 
законодавчим регулюванням їх здійснен-
ня. Законодавець, визначаючи права та 
обов’язки сторін, а також встановлюючи 
правовий режим предмету договірних від-
носин, тим самим визначає і їх фактичну 
структуру та практичний порядок реалі-
зації. Правове регулювання втілюється в 
практичній площині, а оскільки цивільно-
правові відносини характеризуються ви-
соким ступенем диспозитивності їх право-
вого регулювання, то цілком можливим 
є варіант, за яким таке регулювання ви-
значається лише рамочно без деталізації 
моделей поведінки суб’єктів відносин. Це 
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ся при систематизації знання. Правильне 
розуміння та однозначність трактування 
термінів дає змогу опановувати явища саме 
в тому розумінні, у якому вони повинні 
сприйматися для належного зображення 
правової дійсності. 
Не є винятком з такого методологічного 

підходу до організації пізнавального про-
цесу і дослідження зобов’язальної підгалузі 
цивільного права через категорію «дина-
мізму». 
Такий цивільно-правовий інститут як 

припинення зобов’язання ніколи не роз-
глядався правниками в динамічному аспек-
ті, в якості продовжуваної дії. Разом з тим, 
досліджуючи загальнотеоретичні аспекти 
припинення цивільного зобов’язання за-
рахуванням, доцільним уявляється вести 
розгляд даного правового явища з ураху-
ванням динаміки його реалізації.
За твердженням Г. В. Колодуба, яким 

динаміка цивільно-правового зобов’язання 
розуміється як послідовна зміна взаємо-
залежних і взаємообумовлених періодів 
зобов’язання, що забезпечує дійсне отри-
мання конкретного блага відповідно до 
правових приписів (норм, умов договору, 
звичаїв), в цивільно-правовій доктрині 
можна виділити цілий науковий напрям, 
представники якого принципово переко-
нані в актуальності і необхідності викорис-
тання категорії «динаміка» і її похідних. 
Ідея динаміки правовідносин (у правовід-
носинах) усвідомлювалася теоретиками 
ще в класичний період становлення і роз-
витку цивілістичної науки. Вітчизняні та 
іноземні вчені-правознавці говорили про 
зобов’язальне право як про систему, за сво-
єю суттю «пронизану» динамікою розвитку, 
доводили наявність динаміки майнових 
відносин, виявляли динаміку зобов’язань. 
Дана категорія активно використовується 
і в сучасний період розвитку цивілістичної 
науки [4, с. 112-113].
Так, І. Л. Самсін вважає, що правовід-

ношення зобов’язання, як і будь-яке інше 
правовідношення, передбачає певну дина-
міку. На його думку, одночасне включення 
стадій виконання й припинення до динамі-
ки певного правовідношення, а тим більше 
– виконання, зміни й розірвання – непослі-

довне. Вчений пропонує виділяти в дина-
міці правовідношення етапи виникнення, 
зміни та припинення [9, с. 27].
А. М. Блащук звертає увагу на те, що 

у своїй сукупності всі чотири елементи 
зобов’язального правовідношення (суб’єкти 
прав і обов’язків, об’єкт цивільних прав, 
суб’єктивні права кредиторів та суб’єктивні 
обов’язки боржника) утворюють форму та 
зміст цивільного зобов’язання, які забез-
печують його функціонування. Цивільне 
зобов’язання не є незмінним юридичним 
фактом, воно може динамічно функціонува-
ти. Безперечно, однак, що будь-яке цивіль-
не зобов’язання має свій початок і кінець, 
який у ЦК України іменується припинен-
ням зобов’язання. Між тим, цілком припус-
тимо, що між виникненням і припиненням 
зобов’язання не може бути правовий ваку-
ум, що свідчить про наявність інших ста-
дій динаміки у цивільному зобов’язанні [1, 
с. 95].
Загалом погоджуючись з таким під-

ходом науковців до виділення елементів 
динаміки зобов’язання в цілому, маємо 
відповісти на питання, чи справедливим 
є використання такої структури цієї кате-
горії у відношенні до обраного предме-
ту дослідження, а саме – до «припинення 
зобов’язання шляхом зарахування зустріч-
них однорідних вимог, строк виконання 
яких настав» [11]. Пошук відповіді на по-
ставлене питання полягає, в першу чергу, 
у наданні фіксованого сенсу терміну «при-
пинення зобов’язання» та визначенні його 
правової природи у правовому зв’язку із за-
рахуванням зустрічних вимог.
Аналізуючи наукові доробки укра-

їнських та закордонних вчених, при-
свячені вивченню питання припинення 
зобов’язань, О.І. Міхно у своєму дисерта-
ційному дослідженні доходить висновку, 
що загалом тут домінує думка про те, що під 
припиненням зобов’язання слід розуміти 
припинення існування прав та обов’язків 
його учасників, які становлять зміст 
зобов’язання. Вчена формулює і власне 
визначення припинення як зобов’язання, 
так і договору. На її думку, припинення 
зобов’язання в узагальненому вигляді – це 
припинення (ліквідація, скасування) прав 
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та обов’язків суб’єктів зобов’язальних (до-
говірних або недоговірних) правовідносин 
на майбутнє через суб’єктивні чи об’єктивні 
підстави [5, с. 11]. 
Вітаючи детальне вивчення припинен-

ня зобов’язань та віддаючи належне роботі, 
виконаній вченою при проведенні теоре-
тичного дослідження, варто все ж відзначи-
ти, що погодитися із запропонованим нею 
визначенням не видається можливим. 
По-перше, формулювання дефідента 

«припинення» через поняття «припинен-
ня» є грубим порушенням логічної операції 
надання визначення та позбавляє дефіні-
цію будь-якого сенсу. Використання ж за-
пропонованих у якості синонімічних «при-
пиненню» понять «ліквідація» та «скасуван-
ня» також не видається вдалим, оскільки 
постає питання коректності формулювання 
«ліквідація права (обов’язку)» та «скасуван-
ня права (обов’язку)». 
По-друге, надзвичайно цікавим та дис-

кусійним видається включення вказівки 
про припинення (ліквідацію, скасування) 
прав та обов’язків на майбутнє. Ґрунтовних 
наукових праць, предметом дослідження 
яких виступала б ретроактивність припи-
нення зобов’язання, немає, проте видаєть-
ся, що виключати можливість зворотної дії 
припинення зобов’язання, заявляючи про 
поширення його правових наслідків лише 
на майбутнє, передчасно.
Згідно зі ст.11 ЦК України [11] цивіль-

ні права та обов’язки виникають із дій осіб, 
що передбачені актами цивільного законо-
давства, а також із дій осіб, що не перед-
бачені цими актами, але за аналогією поро-
джують цивільні права та обов’язки.
Відповідно до ст.202 ЦК України право-

чином є дія особи, спрямована на набуття, 
зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків. Правочини можуть бути одно-
сторонніми та дво- чи багатосторонніми 
(договори). Одностороннім правочином є 
дія однією сторони, яка може бути пред-
ставлена однією або кількома особами.
У силу ст.601 ЦК України зобов’язання 

припиняється зарахуванням зустрічних 
однорідних вимог, строк виконання яких 
настав, а також вимог, строк виконання 
яких не встановлений або визначений мо-

ментом пред’явлення вимоги. Зарахування 
зустрічних вимог може здійснюватися за 
заявою однієї із сторін. Враховуючи такі 
положення чинного законодавства, судова 
практика схиляється до того, що за право-
вою природою припинення зобов’язання 
зарахуванням зустрічної вимоги є односто-
ронньою угодою, яка оформляється заявою 
однієї сторони [7].
Відтак, припинення цивільно-

го зобов’язання зарахуванням постає 
відпадінням первісно встановленого 
зобов’язального зв’язку між кредитором і 
боржником, спричиненим одностороннім 
правочином, оформленим як заява однієї 
зі сторін про зарахування. Оскільки фор-
ма вираження (існування) припинення 
зобов’язання у разі зарахування є односто-
роннім правочином, видається справедли-
вим застосування у її відношенні визначе-
ної на початку статті конструкції динаміки 
зобов’язання, а саме: проходження її роз-
витку через стадію виникнення, виконання 
та припинення. 
При цьому, загальна логічна конструк-

ція виглядатиме наступним чином: осно-
вне зобов’язання проходить три стадії 
(виникнення, виконання та припинення); 
остання стадія цього динамічного процесу, 
у свою чергу, та завдяки особливій формі 
вираження (правочину) підрозділяється на 
ті ж стадії. Варта застереження суто теоре-
тична мета такого дроблення та спрямова-
ність його якомога детальнішого вивчення 
предмету дослідження. 
Сучасне розуміння стадії «виникнення 

зобов’язання з зарахування» еволюціону-
вало з пізніх правових уявлень римських 
юристів про зарахування.
Слід зауважити, що з точки зору струк-

тур відносин та взагалі характеру процеду-
ри із зарахування зустрічних однорідних 
вимог, то йому обов’язково передує екс-
цепція, тобто прохання зацікавленої особи. 
З точки зроу того напрямку дослідження, 
який розкривається нами, ексцепція у при-
пиненні зобов’язання зарахуванням ви-
ступає в якості вольового акту для початку 
правовідносин. Такі правовідносини є до-
сить спрощеними щодо їх класичної фор-
мули, але вони також мають певний про-
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довжуваний у часі період, а відтак цілком 
можуть характеризуватися як динамічне 
явище правової дійсності.
Розгляд ексцепції загалом відбувається 

у двох площинах: процесуальній та мате-
ріальній. Так, ексцепція у процесуальній 
площині – це певне (невизначене конкрет-
но) звернення відповідача із запереченням 
вимог позивача, яке ґрунтується на певних 
юридичних фактах. З точки ж зору матері-
ального права – ексцепція це власне будь-
яке звернення. У цьому сенсі не можна го-
ворити про ексцепцію як про вольовий акт, 
адже вона позначає предмет матеріального 
світу – конкретне звернення чи аргумент 
сторони в правовому конфлікті. 
Але в якості процесуального елементу 

ексцепція має суттєве значення при припи-
ненні зобов’язання зарахуванням, оскільки 
вона фактично означає волю до початку 
припинення зобов’язання та здійснення 
зарахування певних вимог. Фактично наяв-
ність ексцепції, або точніше її чітка детер-
мінація у відносинах з приводу припинен-
ня, є ключовим елементом для їх початку і 
для визнання самого факту їх здійснення.
У тому випадку, коли боржник не 

пред’являв до зарахування зустрічних ви-
мог свою зустрічну вимогу або коли суддя 
відмовляв у зарахуванні зустрічних вимог 
(наприклад, внаслідок неприпустимості за-
рахування зустрічних вимог), зустрічна ви-
мога продовжувала існувати [8, с. 58-59].
Сучасне бачення вченими питання пер-

винної стадії припинення зобов’язання 
зарахуванням полягає у тому, що для за-
рахування зустрічних вимог не тільки до-
сить заяви однієї сторони, але вона (заява) 
є необхідною умовою зарахування зустріч-
них вимог. Важливо зауважити на тому, 
що існування зустрічних вимог ще не при-
пиняє зобов’язання ео ipso. Мова йде про 
те, що значення самої заяви про готовність 
припинити такі зобов’язання розкриваєть-
ся не через її зміст, чи вольовий елемент 
чи сторону, яка її висунула, але через сам 
факт свого існування, оскільки сама заява є 
практично юридичним фактом для припи-
нення зобов’язання зарахуванням. Це по-
яснюється тим, що особа, яка зробила таку 
заяву або яка пред’явила зустрічні вимоги 

для зарахування в силу неможливості по-
дальшого виконання зобов’язання спрямо-
вує свої зусилля на впорядкування подаль-
ших відносин у такий спосіб, щоб макси-
мально уникнути відповідальності за неви-
конання або неналежне виконання такого 
зобов’язання. Тому заява про припинення 
може вважатися своєрідним елементом 
усвідомлення боржника свого реального 
становища щодо неможливості виконання 
взятих зобов’язань
Слід зауважити, що заява про зараху-

вання зустрічних вимог є одностороннім 
правочином лише в тому випадку, якщо 
закон пов’язує саме дію зарахування зу-
стрічних вимог з заявою сторони про ньо-
го. Якщо ж зарахування зустрічних вимог 
має дію ipso iure, тобто в силу закону, то 
значення заяви про зарахування зводиться 
лише до повідомлення протилежної сторо-
ни про припинення взаємних зобов’язань. 
Така заява може бути зроблена стороною в 
судовому спорі в якості якогось заперечен-
ня за позовом кредитора про виконання 
зобов’язання, наприклад: заявлений позов 
є безпідставним, оскільки право позивача 
припинилося внаслідок зарахування зу-
стрічних вимог, що мав місце ipso iure. У 
цьому випадку заява про зарахування зу-
стрічних вимог є юридичним вчинком, але 
не правочином [2, с. 89-90].
Виникнувши на підставі заяви одні-

єї зі сторін про проведення зарахування, 
зобов’язання щодо зарахування (пред-
ставлене зобов’язанням щодо розрахун-
ку) умовно проходить стадію виконання. 
Детальне вивчення правове регулювання 
проведення зарахування дозволяє виявити 
деякі недоліки.
Відповідно до приписів п. 4 ч. 1 ст. 602 

ЦК України, не допускається зарахування 
зустрічних вимог у разі спливу позовної 
давності.
Чинне формулювання тексту норми 

ст.602 ЦК України не дає однозначної від-
повіді на питання про те, вважати зара-
хування зустрічних вимог, вчинене після 
спливу строку позовної давності, оспорю-
ваним чи нікчемним правочином. Наявна 
нечисленна судова практика з цього питан-
ня свідчить про те, що суди вважають за-
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рахування зустрічних вимог, вчинене після 
спливу строку позовної давності, оспорю-
ваними правочинами та визнають їх недій-
сними [10]. 
Аналізуючи норму статті 215 ЦК 

України можна побачити, що підставою не-
дійсності правочину є недодержання в мо-
мент вчинення правочину стороною (сто-
ронами) вимог, які встановлені частинами 
першою - третьою, п’ятою та шостою статті 
203 ЦК України. Крім того, ч 2 ст. 215 ви-
значає недійсним правочин, якщо його не-
дійсність встановлена законом (нікчемний 
правочин) [11]. 
Якщо ж продовжити нашу логіку і ото-

тожнити припинення зобов’язання зара-
хуванням зустрічних однорідних вимог 
у його динаміці із правочином, то можна 
побачити, що така можливість розриву 
юридичного зв’язку в зобов’язальних від-
носинах якраз таки передбачена законом, а 
отже говорити про нікчемність такої моделі 
відносин недоцільно. 
Якщо ж виходити із судової практики, 

яка визнає зарахування зустрічних вимог, 
вчинене після спливу строку позовної дав-
ності недійсним правочином, то звертаю-
чись до норми ст. 203 можна побачити, що 
немає жодних підстав передбачених цією 
статтею для визнання такого вольового 
акут сторін відносин зобов’язання недій-
сним правочином. 
Справа в тому, що позовна давність 

характеризує строки в яких одна сторона 
має право звернутися із вимогою до іншої 
сторони, але якщо проаналізувати сам ме-
ханізм динаміку зарахування зустрічних 
однорідних вимог, то нами доведено від-
сутність вимоги (вольового акту по ви-
требуванню зобов’язання) в якості необ-
хідного елементу такої моделі поведінки. 
Навпаки, особа (боржник) самостійно, усві-
домлюючи неможливість продовження по-
дальших відносин зобов’язання, ухвалює 
рішення та здійснює зарахування зустріч-
них вимог, оголошуючи про це, тобто став-
лячи перед фактом кредитора. Кредитор у 
даному випадку не вчиняє дій по стягнен-
ню боргу, оскільки формально відносини 
зобов’язання не перериваються до момен-
ту, поки власне і не відбувається зарахуван-

ня, оскільки саме це і є момент їх припи-
нення визначений у законодавстві, а отже, 
саме з цього моменту повинен відбуватися 
перебіг позовної давності стосовно права 
кредитора на витребування боргу.
До того ж підставі визначені в ст. 203 

щодо необхідності дотримання вимог які 
визначають дійсність правочину демон-
струють наступне:

- зміст відносин припинення зобов’я-
зання зарахуванням зустрічних однорід-
них вимог не суперечить нормам цивільно-
го законодавства;

- кредитор і боржник мають необхідний 
обсяг цивільної дієздатності;

- волевиявлення учасника зобов’я-
зальних відносин з приводу їх припинення 
зарахуванням зустрічних однорідних ви-
мог є вільним і відповідає його внутрішній 
волі;

- така форма відносин спрямована на 
реальне настання правових наслідків. 
Варто погодитися з зауваженням-

М. В. Ганіної щодо відсутності єдності розу-
міння у питанні, коли і яким чином сторо-
на повинна заявити про неприпустимість 
зарахування зустрічних вимог з мотивів 
закінчення строку позовної давності: до 
отримання заяви про зарахування зустріч-
них вимог або після, якщо після, то в який 
термін, або це можливо тільки у випадку 
судового розгляду [3, с. 48]. Насправді ж 
питання перебігу позовної давності в ана-
лізованій моделі відносин залишається 
суперечливим, але, на нашу думку, пере-
біг позовної давності настає з моменту на-
стання права вимоги та і стосується креди-
тора. Тому, якщо особа-боржник вчиняє 
дії, спрямовані на зарахування зустрічних 
однорідних вимог, то вести мову про за-
кінчення перебігу стоку позовної дав ності 
недоцільно, оскільки для боржника такий 
строк не підліковувався, бо в нього немає 
права вимоги. 
Разом з тим для більшої деталізації та 

гармонізації відносин з приводу припинен-
ня зобов’язання зарахуванням зустрічних 
однорідних вимог вбачаємо за доцільне до-
повнити ст. 602 ЦК України частиною 2 на-
ступного змісту:
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«2. Не допускається зарахування зу-
стрічних вимог, якщо дії, які вичиняються 
з цією метою, не відповідають вимогам, які 
встановлені частинами першою - третьою, 
п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу».
Заключна стадія – припинення – спів-

падає і одночасно є заключною стадією 
динаміки первісного (умовно – основного) 
зобов’язання, у рамках якого і відбувається 
припинення. 
Законодавчі вказівки на момент при-

пинення зобов’язання відсутні. Цей недо-
лік у законодавстві потребує виправлен-
ня, шляхом зазначення конкретного мо-
менту припинення зобов’язання у ст. 601 
ЦК України. Практика Верховного Суду 
України зводиться до того, що оскільки 
чинним законодавством не передбачено 
спеціальних вимог щодо форми заяви про 
зарахування зустрічних однорідних ви-
мог, то на думку суду, заяву слід вважати 
зробленою, а зобов’язання – припиненими 
внаслідок зарахування зустрічних однорід-
них вимог у момент направлення такої за-
яви іншій стороні у зобов’язанні [6]. 
Слід акцентувати увагу на тому, що 

у спорі, який виник після припинення 
зобов’язання зарахуванням, не може засто-
совуватися позовна давність за умови від-
сутності заяви сторони, оскільки втрачаєть-
ся елемент часового виміру термінів пере-
біг такої позовної давності.
Така позиція відповідає інтересам осо-

би, що заявляє про зарахування, проте не 
враховує позицію іншої сторони, яка через 
недоліки організації зв’язку може вчасно не 
дізнатися про припинення зобов’язання. А 
це, в свою чергу, ускладнює захист нею сво-
їх прав у випадку направлення заяви про 
зарахування особою, щодо права вимоги 
якої минув строк позовної давності. Більш 
раціональним видається позиція, за якої 
зобов’язання вважається припиненим з мо-
менту отримання вимоги іншою стороною. 
Це надало б рівні можливості для захисту 
від потенційних порушень прав обом сто-
ронам.

Висновки
Підсумовуючи, слід відзначити, що при-

пинення цивільного зобов’язання зараху-

ванням у своїй динаміці повторює стадії 
розвитку зобов’язання, на відпадіння пра-
вових зв’язків, у рамках якого воно спря-
моване. Разом з тим існує декілька про-
блемних аспектів, що потребують, зокрема, 
і подальшого наукового дослідження та 
методологічного визначення. Мова йде зо-
крема, про те, чи є остання стадія самого 
припинення зобов’язання останньою стаді-
єю власне зобов’язання, чи втрата юридич-
ного зв’язку між сторонами зобов’язання 
відбувається до завершальної стадії такої 
форми, як припинення зобов’язання зара-
хуванням. 
Правозастосовна практика дозволяє 

говорити про наявність недоліків у нор-
мативному регулюванні цього інституту. 
Зокрема, перегляду і вдосконалення по-
требує законодавство в частині недій-
сності заяв про зарахування щодо вимог, 
позовна давність за якими спливла, та в 
частині регулювання моменту відпадін-
ня правового зв’язку між кредитором і 
боржником (безпосереднього припинен-
ня з обов’язання).
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SUMMARY 
The essence of civil commitment suspension’ 

by admission of similar obligations as a separate 
civil institution was disclosed. The structure 
of civil commitment suspension’ by admission 
obligations was defi ned. The content elements 
of civil commitment suspension’ dynamics were 
determined. The basic problems of legal regulation 
of certain aspects of civil commitment suspension’ 
by admission of similar obligations were analysed.

Keywords: civil liabilities, civil commitment 
suspension, suspension by admission, of similar 
obligations, civil regulation
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ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
ÄÎÃÎÂÎÐ²Â, ÑÏÐßÌÎÂÀÍÈÕ 

ÍÀ ÐÅÀË²ÇÀÖ²Þ ÌÀÉÍÎÂÈÕ ÏÐÀÂ ÍÀ ÎÁ’ªÊÒÈ 
ÀÂÒÎÐÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Статья посвящена научно-теоретическо-
му обоснованию и разработке практических 
рекомендаций относительно правового регули-
рования договоров, направленных на реализа-
цию имущественных прав на объекты автор-
ского права. В статье исследованы основные 
виды авторских договоров. Установлено, что 
авторские договора классифицируются не по 
одному характеризующему признаку, а по ком-
плексу признаков, зависящих от типа объекта 
авторского права, от способа использования и 
от других обстоятельств. Содержание автор-
ских договоров находится в прямой зависимо-
сти от того или иного вида авторского догово-
ра. Освещены проблемы терминологического 
единства договорного авторского права, а так-
же характерные признаки договоров о переда-
че исключительного и неисключительного ав-
торского права. Обозначены отличительные 
критерии авторского договора от других видов 
договоров.
Ключевые слова: авторский договор, объек-

ты авторского права, имущественные права, 
реализация имущественных прав, исключи-
тельные права, неисключительные права.
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урегульовані нормами права та договірни-
ми домовленостями сторін відношення між 
суб’єктами з приводу набуття, відчужен-
ня та передачі у тимчасове користування 
прав на об’єкти авторського права. Автор-
ське право є однією із найбільш значущих 
і динамічних сфер права інтелектуальної 
власності. Придбання прав інтелектуаль-
ної власності є засобом стратегії розвитку 
суб’єкта господарювання, спрямованої на 
оптимальне економічне використання та-
кого об’єкту не тільки в інтересах сторін до-
говору, але й в інтересах широкої громад-
ськості. Так, додаткової уваги потребують 
питання про розподіл прав інтелектуальної 
власності фізичної особи-підприємця, яка 
одночасно є творцем об’єктів авторського 
права. Зокрема, постає питання, які саме 
права належать творцю як фізичній особі, 
а які як фізичній особі-підприємцю. Вище-
зазначені питання мають практичне зна-
чення, оскільки від відповіді на нього зале-
жить вирішення проблем укладання та за-
стосування договорів, спрямованих на реа-
лізацію майнових прав у сфері авторського 
права, визначення кваліфікації зазначених 
договорів, підвідомчості справ щодо захис-
ту порушених прав творців об’єктів автор-
ського права тощо. Так, юридичним меха-
нізмом реалізації майнових прав на об’єкти 
авторського права є укладення спеціаль-
них видів авторських договорів. Авторські 
договори є порівняно новими в системі 
договірних зобов’язань, що зумовлює не-
обхідність подальшого їх дослідження та 

Постановка проблеми 
у загальному вигляді

Створення ефективного механізму пра-
вової охорони об’єктів інтелектуальної 
власності, зокрема й об’єктів авторського 
права, зумовлено нагальною потребою еко-
номічного розвитку держави. В останній 
час досить активно розвивається саме ри-
нок об’єктів інтелектуальної власності, як 
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виявлення проблем застосування чинного 
законодавства у вказаній сфері. 

Зв’язок вказаної проблеми із важливи-
ми науковими та практичними завдання-

ми
Вступ України до СОТ та інтеграція до 

ЄС актуалізували проблеми подальшої гар-
монізації внутрішнього законодавства Укра-
їни з нормами міжнародних договорів у сфе-
рі авторського права та суміжних прав. Не- 
зважаючи на оновлення цивільного зако-
нодавства, значну частину якого становить 
зобов’язальне право, зокрема й договори 
щодо розпоряджання майновими правами 
інтелектуальної власності, не всі проблеми 
вирішені як на законодавчому, так і на док-
тринальному рівнях. Про необхідність удо-
сконалення договірних форм, які широко 
використовуються при створенні об’єктів 
авторського права, перерозподілі майнових 
прав на них, свідчить судова практика, ді-
яльність організацій колективного управ-
ління майновими правами інтелектуальної 
власності.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання)

Теоретичне дослідження більшості ас-
пектів авторського права, у тому числі автор-
ського договору, є вчасним та актуальним, 
оскільки надає можливість врахувати у зако-
нодавчій практиці висновки та пропозиції, 
які стають результатом таких досліджень, і 
тим самим прискорити адаптування вітчиз-
няного законодавства до найкращих моде-
лей, що склалися у світі.

Так, метою дослідження є теоретико-
правовий аналіз видів і ознак авторського 
договору як механізму реалізації майнових 
прав на об’єкти авторського права. 

Об’єктом дослідження є правовідноси-
ни автора й набувача авторських майнових 
прав що складаються у зв’язку із застосуван-
ням авторських договорів, спрямованих на 
реалізацію майнових прав на об’єкти автор-
ського права. 

Предметом дослідження є теоретико-
правова характеристика договорів, спря-
мованих на реалізацію майнових прав на 
об’єкти авторського права.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, у яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми
Проблематиці реалізації майнових прав 

на об’єкти інтелектуальної власності, у тому 
числі на об’єкти авторського права присвя-
тили свої наукові праці такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені-юристи як Ю. Антимонов, 
Ю. Бошицький, О. Вінник, Е. Гаврілов,-
В. Дозорцев, В. Дроб’язко, В. Корецький, 
Н. Коршунов, О. Красавчіков, Н. Макагано-
ва, О. Орлюк, О. А. Підопригора, О. Рузако-
ва, О. Святоцький, О. Сергєєв, В. Серебров-
ський, Е. Флейшиц, О. Харитонова, С. Чер-
нишова та ін. 

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття

У сучасних умовах розширюється коло 
відносин, які виникають з приводу реалі-
зації майнових прав на об’єкти авторського 
права. Це свідчить про те, що у сучасному 
світі об’єкти авторського права стають цін-
ним продуктом діяльності людини не лише 
з морально-духовної, а й з економічної точ-
ки зору. Авторське право в сучасних умовах 
– умовах ринкового господарювання, бага-
точисленних творчих та науково-технічних 
досягнень є однією з найбільш значущих й 
динамічних областей права. Але досі автор-
ські відносини врегульовані низкою роз-
різнених нормативних актів, які далеко не 
в усьому відповідають один одному; значна 
кількість важливих питань взагалі не закрі-
плена на законодавчому рівні. Ця обстави-
на значно ускладнює подальший розвиток 
авторських відносин. Сфера, використання 
об’єктів авторського права потребує роз-
робки ефективних правових механізмів, 
спрямованих на забезпечення безконфлік-
тної взаємодії суб’єктів авторського права. 
Домінуючим засобом, що забезпечує реалі-
зацію майнових авторських прав, повинен 
стати договір. Договір є запорукою отри-
мання прибутку від використання результа-
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тів інтелектуальної діяльності людини, що, 
у свою чергу, стимулює розвиток творчості 
в країні. Договірне регулювання авторсько-
правових відносин сприяє також захисту 
особистих та майнових прав відповідних 
суб’єктів від неправомірних посягань. Так, 
ефективна система взаємодії суб’єктів ав-
торсько-правових відносин забезпечує по-
передження порушень у сфері використан-
ня об’єктів авторського права. Поширення 
практики укладання авторських договорів 
має сприяти легальному обігу коштів у дер-
жаві та забезпечує більш захищене станови-
ще авторів, (інших осіб, наділених майнови-
ми правами). Однак, вітчизняна практика 
не має традицій ефективного договірного 
регулювання відносин із створення та вико-
ристання об’єктів авторського права. У нау-
ковій літературі практично відсутні роботи, 
присвячені питанням реалізації майнових 
авторських прав у договірній сфері. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження і обґрунтування отриманих на-

укових результатів
За визначенням А. П. Сергєєва, здій-

снення авторських прав реалізується за до-
помогою «договірної форми використання 
творів», яка «...у більшому ступені, чим будь-
яка інша, забезпечує реалізацію1 й охорону 
як особистих, так і майнових прав автора» 
[1; с. 161]. Переходячи до безпосереднього 
розгляду договорів у сфері авторського пра-
ва, потрібно наголосити на тому, що вони є 
набагато складнішими від інших договорів 
у галузі цивільного права. Останнє зумовле-
но складністю визначення вартості об’єкта 
авторського права (об’єкта авторського до-
говору), та розрахунку прибутків, які може 
принести його використання. Як зазначає 
О. О. Красавчіков, ніякі галузеві особливості 
договору не змінюють суті справи, не лікві-
дують того факту, що кожен договір пред-
ставляє собою зустрічне волевиявлення 
його сторін, що кожен договір направлений 
на відповідні юридичні наслідки. Зазначе-
на універсальність договору знаходить свій 

1 Реалізація (франц. realisation) 1. Здійснення на-
міченого плану, програми, проекту. 2. Відпускання 
продукції і одержання оплати за неї, перетворення 
майна, товару або цінних паперів на гроші.

прояв не тільки у галузевих, а й у внутріш-
ньогалузевих різновидах. Отже, достатньо 
згадати, що договір, як підстава виникнення 
цивільних правовідносин, діє не тільки у меж-
ах цивільного обороту, у зв’язку з цим О. О. 
Красавчіков, як приклад, називає «договори, 
які використовуються при становленні і роз-
витку суспільних відносин, що регламенту-
ються нормами авторського права» [2; с. 171].
За авторським договором може бути пе-

редане тільки обмежене коло належних ав-
тору прав. Авторський договір має величез-
не практичне значення, тому його теоретич-
не обґрунтування повинне бути досить ар-
гументованим і доступним при застосуванні. 
Договірне оформлення авторських право-
відносин найбільшою мірою відповідає ін-
тересам автора, з одного боку, й набувача 
авторських майнових прав – з іншого. За-
кон України «Про авторське право і суміжні 
права» не дає визначення поняття «автор-
ський договір». Не містить визначення цьо-
го терміну і Закон Російської Федерації «Про 
авторське право і суміжні права» від 9 липня 
1993 р. № 5351-1 в редакції Федерального 
Закону від 19 липня 1995 р. № 110-ФЗ.-
У теорії права обох країн здійснювалися 
неодноразові спроби щодо надання визна-
чення згаданому поняттю. Тому для аналізу 
ряду авторських договорів пропонуємо ско-
ристатися визначенням, запропонованим-
О. П. Сергєєвим: «...за авторським догово-
ром автор передає чи зобов’язується пере-
дати набувачу свої права на використання 
твору в межах і на умовах, погоджених сто-
ронами» [1; с. 161]. В. А. Дозорцев визначає, 
що «за авторським договором одна сторона 
– автор надає право іншій стороні – користу-
вачу використовувати твір, чи розпоряджу-
ватися твором, у тому чи іншому обсягу, а 
користувач зобов’язується сплатити автору 
винагороду за використання твору, або на-
дання права на розпорядження ним» [3; с. 
46].
На думку І. В. Савєльєвої, «авторський 

договір – це договір про використання ор-
ганізацією створеного автором твору на-
уки, літератури і мистецтва у відповідності 
з культурними потребами суспільства при 
додержанні особистих немайнових та май-
нових прав автора» [4; с. 111]. 
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За визначенням Н. Л. Клик, «у загаль-
ному вигляді авторський договір можна 
охарактеризувати як згоду автора і органі-
зації-користувача з приводу створення чи 
використання твору науки, літератури і мис-
тецтва» [5; с. 12]. 
Н. В. Макагонова стверджує, що «автор-

ський договір представляє собою широке 
поняття, яке проявляється у тому, що одна 
зі сторін договору – суб’єкт авторського пра-
ва, передає іншій стороні – користувачу– 
майнові права на умовах і на строк, визна-
чених договором» [6; с. 157]. 
На думку В. С. та Р. В. Дроб`язко, «ав-

торський договір - це договір, за яким автор 
передає або зобов’язується передати іншій 
стороні свої права на використання твору в 
межах і на умовах, погоджених сторонами» 
[7; с. 215]. 
Слід звернути увагу і на те, що деякі 

взагалі не проводять розмежування між ав-
торськими договорами та договорами щодо 
майнових прав інтелектуальної власності. 
Тож, говорячи про авторські договори, ма-
ють на увазі будь-які договірні конструкції 
у сфері інтелектуальної власності. На їхню 
думку, систему авторських договорів ство-
рюють: 1) договори про відчуження ви-
ключних прав, ліцензійні договори (дого-
вори про розпоряджання виключними пра-
вами); 2) інші договори, предметом яких 
також є виключні права, але не спрямовані 
на пряме розпоряджання ними правоволо-
дільцем за договором (наприклад, застава 
патентних прав) [8; с. 61]. Погоджуємося із 
запропонованою точкою зору та додатково 
зазначимо, що договори у сфері інтелекту-
альної власності за характером об’єкта тра-
диційно поділяють на дві групи. До першої 
належать договори, що забезпечують роз-
порядження об’єктами авторського права 
та суміжних прав. Іншу групу формують до-
говірні конструкції у сфері розпорядження 
правами промислової власності. За сферою 
використання можна виділити:1) авторські 
договори, 2) договори в патентному праві, 
3) договори щодо правових засобів інди-
відуалізації учасників цивільного обороту, 
товарів і послуг. Авторські договори вико-
ристовуються винятково у сфері авторсько-
го права і укладаються стосовно майнових 

прав на об’єкти авторського права, дого-
вори в патентному праві – щодо майнових 
прав на винаходи,корисні моделі чи про-
мислові зразки, а договори щодо засобів 
індивідуалізації стосуються майнових прав 
на торговельні марки та комерційні найме-
нування. У кожній із зазначених сфер мо-
жуть використовуватись усі договірні кон-
струкції, віднесені ЦК України до договорів 
щодо розпоряджання майновими правами 
інтелектуальної власності. З огляду на це 
авторський договір може бути договором 
про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності, ліцензійним до-
говором або договором про створення за 
замовленням і використання об’єкта права 
інтелектуальної власності тощо [9; с. 14].
Слід зазначити, що принципове значен-

ня має предмет авторського договору, тоб-
то авторські права, які передаються, а сто-
роною авторського договору може бути не 
тільки автор твору, а й інша особа, яка має 
авторське право на твір. Частина 1 ст. 31 За-
кону України «Про авторське право і суміж-
ні права» зазначає, що автор (чи інша особа, 
що має авторське право) може передати свої 
майнові права будь-якій іншій особі повніс-
тю чи частково, а передача майнових прав 
автора (чи іншої особи, яка має авторське 
право) оформляється авторським догово-
ром. Так, згідно з нормами авторського за-
конодавства, авторський договір можна 
визначити як угоду, за якою автор передає 
чи зобов’язується передати іншій особі свої 
майнові права у повному обсязі або у певній 
їхній частині на умовах, визначених сторо-
нами. При цьому авторський договір роз-
глядається не як спосіб відчуження автор-
ських прав, а як засіб реалізації належних 
авторові авторських прав [10; с. 28].
Так, метою авторського договору є пе-

редача майнових прав, пов’язаних з можли-
вістю використання твору певним способом. 
Ще за радянських часів виникало запитан-
ня щодо того, чи автор поступається своїми 
майновими правами іншій особі, чи просто 
дозволяє ними користуватися на певних 
умовах. Прихильники цих юридичний кон-
струкцій створили з часом наукові теорії, що 
зараз мають назву «теорія поступки (переда-
чі) права» та «теорія дозволу».
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У 50-х роках у юридичній літературі 
була висловлена ідея про те, що автор у силу 
укладеного авторського договору дає ви-
давничій організації дозвіл на використан-
ня свого твору, але при цьому його автор-
ські права анітрошки не зменшуються, він 
не уступає видавництву права на видання 
твору і не відчужує його, а лише дозволяє 
видавництву видавати твір. Це міркування 
було підтримане й одержало подальший 
розвиток авторами Б. С. Антимоновим і-
К. А. Флейшиць: «...Видавництво зовсім не 
здобуває в автора його авторське право ні 
в цілому, ні в частині, ні безстроково, ні на 
час...», автори вважають, що «...видавництво 
здійснює не авторські правомочності, отри-
мані за договорами від авторів тих чи інших 
творів, а здійснює у відношенні даного тво-
ру свої статутні функції, реалізує на основі 
договору з авторами свій план...» [11; с. 163-
164]. Так, за першою теорією автор передає 
свої авторські майнові права іншій особі, 
відчужує їх чи уступає на певний строк. Ця 
теорія, яка одержала назву теорії «дозволу» 
була піддана критиці. За другою теорією 
автор дозволяє іншій особі використову-
вати свої майнові права, не відчужуючи та 
не порушуючи їхній виключний характер.-
В. І. Серебровський, зокрема, зазначав «...
дозвіл автора плюс спеціальна правоздат-
ність видавництва - такий склад фактів що 
не дає видавництву права на видання кон-
кретного твору, не установлює взаємних 
прав і обов’язків» [12; с. 179]. Він стверджу-
вав, що автор не тільки дозволяє видати 
книгу, але і передає видавництву своє право 
відтворювати дозволеними законом спосо-
бами і поширювати твір. Прихильники те-
орії уступання (передачі) авторських право-
мочностей справедливо стверджують, що 
автор, укладаючи з організацією, яка видає, 
договір, передає їй частину своїх правомоч-
ностей, у тому числі правомочність видати, 
відтворити і поширити твір. Але при цьому 
підкреслюється, що таке уступання автор-
ських прав повинне бути обмежене визна-
ченням в угоді терміну використання. Так, 
М. Я. Кирилова відзначає, що «...в організа-
ції обсяг таких правомочностей значно мен-
ший, ніж в автора. Відомо, що автор може 
публікувати, відтворювати і поширювати 

твір будь-яким дозволеним способом, орга-
нізація ж – тільки способом, обумовленим 
договором відповідно до її спеціальної пра-
воздатності. Крім того, в автора ці право-
мочності безстрокові, а організація здобуває 
їх на термін, зазначений у договорі...» [13; 
с. 22-23, 65]. Аналізуючи сучасні авторські 
договори, можна говорити про можливість 
існування та правомірність у певних випад-
ках як теорії уступки, так і теорії дозволу.
Слід зазначити, що в юридичній науці 

існує трохи інше міркування щодо вищеза-
значених теорій. Зокрема, В. І. Корецький, 
проаналізувавши запропоновані іншими 
авторами погляди, пропонує свій підхід до 
розгляду цього питання. В. І. Корецкий 
вважає, що теорія дозволу фактично не має 
відмінностей від теорії передачі авторських 
правомочностей, оскільки «...той самий 
зміст дається в різному формулюванні» [14; 
с. 286]. Вчений вважає, що автор, давши до-
звіл організації на відповідне використання 
його твору, тим самим здійснює передачу 
своїх окремих правомочностей і навпаки, 
передавши ряд правомочностей, автор дає 
дозвіл видавцю протягом обумовленого тер-
міну і на визначених умовах використовува-
ти його твір. В. І. Корецький зазначає, що 
«...перед нами не дві юридичні конструкції з 
різною правовою природою, а лише два спо-
соби позначення того самого правового по-
няття...» [14; с. 286]. У своїй роботі В. І. Ко-
рецький зазначає, що «...і «теорія передачі 
авторських правомочностей», і «теорія до-
зволу автора» припускають укладання ав-
торського договору, у якому сторони одна-
ково обумовлюють всі умови використання 
твору...» [14; с. 283]. Давши таку оцінку за-
значеним теоріям, В. І. Корецький дотриму-
ється думки, що і при передачі ряду право-
мочностей автором, і при видачі дозволу на 
використання твору суть, зміст авторського 
договору не зміняться. 
Слід звернути увагу на те, що доповне-

ння звичних (традиційних) цивільно-право-
вих договорів договорами щодо розпоря-
дження майновими правами інтелектуаль-
ної власності призвело до неоднозначного їх 
трактування. Так, деякі вчені наголошують 
на тому, що майнові права на твір можуть 
бути предметом договору купівлі-продажу 
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(ч. 2 ст. 656 ЦК України), договору міни-
(ст. 716 ЦК України), договору дарування-
(ч. 2 ст. 718 ЦК України) [15]. Опоненти 
вищезазначеного підходу наголошують на 
його помилковості, зокрема зазначаючи, 
що хоча ЦК України і розширив предмет 
договорів купівлі-продажу, дарування та 
найму (оренди) майновими правами, зо-
всім не свідчить про віднесення до предмета 
цих договорів, зокрема майнових прав на 
об’єкти авторського права.
Зазначимо, що коли мова йде про речі, 

то їх власник має повноваження з воло-
діння, користування та розпоряджання. У 
відносних правовідносинах реалізація цих 
прав може відбуватися шляхом укладення 
договорів на передачу майна у власність, 
коли змінюється власник майна (зокре-
ма договорів купівлі-продажу, дарування 
тощо) та договорів на передачу майна в ко-
ристування, коли власник майна залиша-
ється той же (договорів найму (оренди) та 
позички). Проводячи аналогію з об’єктами 
авторського права, можна казати, що в пер-
шому випадку, коли відбувається зміна пра-
вовласника, мова йде про укладення дого-
вору про передання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності, а у другому, 
коли надається право використання – ліцен-
зійного договору. 
При проведенні розмежування між за-

значеними договорами, з одного боку, та 
договором про передання виключних май-
нових прав інтелектуальної власності та лі-
цензійним договором, з другого, необхідно 
звертати увагу на сферу застосування цих 
договорів. Договір про передання виключ-
них майнових прав інтелектуальної влас-
ності та ліцензійний договір є спеціаль-
ною правовою формою реалізації прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, зокрема 
й на об’єкти авторського права. У зв’язку з 
цим предметом договорів купівлі-продажу, 
дарування та найму (оренди) можуть бути 
майнові права, крім майнових прав інтелек-
туальної власності [9; с. 12-13.].
Якщо звернутися до назви, котру обра-

но для цієї групи договорів у ЦК України, 
то мова йде про розпоряджання, тобто ви-
значення юридичної долі майнових прав 
інтелектуальної власності. При цьому зазна-

чений термін у цьому контексті використо-
вується як щодо передачі майнових прав, 
так і щодо видачі дозволу на використання 
об’єктів права інтелектуальної власності.
Так, можна констатувати, що термін «ав-

торський договір» є узагальненим щодо до-
говірних конструкцій у сфері авторського 
права.
Як зазначає Крижна В. І., видається 

більш доцільним говорити про існування 
таких типів договорів, як договори про пе-
редання виключних майнових прав інте-
лектуальної власності, ліцензійні договори 
та договори замовлення, а вже всередині 
цих типів договорів проводити розмежуван-
ня на види, зокрема й стосовно об’єктів ав-
торського права. Так, ліцензійний договір 
як тип договору охоплює, наприклад, ви-
давничий договір, за яким надається право 
на тиражування твору. 
Класифікаційною ознакою, що її ви-

користано в ЦК України, є очікуваний від 
укладення договору правовий результат. 
Так, у результаті укладення договору про 
передання виключних майнових прав ін-
телектуальної власності відбувається зміна 
правоволодільця, за ліцензійним договором 
надається право на використання об’єкта 
інтелектуальної власності, а основна мета 
договору про створення за замовленням та 
використання об’єкта права інтелектуальної 
власності – вчинення дій зі створення ре-
зультату творчої діяльності [9; с. 14].
Слід зазначити, що сьогодні сучасні про-

блеми у сфері охорони авторських прав 
пов’язані з низьким рівнем правової свідо-
мості серед авторів, що і призводить до не 
врегулювання відносин переходу майнових 
прав від автора до іншої особи. Для вста-
новлення правовідносин щодо переходу 
вказаних прав на об’єкти авторського права 
законодавцем пропонується модель автор-
ського договору. Авторський договір – це за-
гальне поняття, яке охоплює практично всі 
договори, що укладаються у разі передачі 
майнових прав автору на об’єкт авторського 
права. Тому, якщо особа обговорює бажан-
ня укласти авторський договір, необхідно 
визначити, по-перше, який вид авторського 
договору буде укладено та, по-друге, хто має 
майнові права на предмет договору.
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Правова регламентація стосовно переда-
чі прав на об’єкти інтелектуальної власності, 
в тому числі на об’єкти авторського права, 
закріплена на принципах ієрархічної побу-
дови, що виражається в системі нормативно-
правових актів, що визначають матеріальні 
та процесуальні аспекти процесів реалізації 
майнових прав інтелектуальної власності, у 
тому числі авторсько-договірних відносин.
Так, стаття 41 Конституції України вста-

новлює, що «кожен має право володіти, ко-
ристуватися і розпоряджатися своєю влас-
ністю, результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності» [16]. Будучи правовим 
актом найвищої сили, норми Конституції 
України є нормами прямої дії, а відтак роз-
порядження правами інтелектуальної влас-
ності віднесено до одного з визначних прав 
та свобод людини і громадянина.
До джерел права щодо розпоряджан-

ня майновими правами інтелектуальної 
власності відносяться також міжнародні 
договори і конвенції, до яких приєдналась 
наша держава у встановленому чинним за-
конодавством порядку. Положення статті 
19 Закону України від 29 червня 2004 року 
№1906-IV «Про міжнародні договори Укра-
їни» встановлює, що чинні міжнародні дого-
вори України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є части-
ною національного законодавства і застосо-
вуються у порядку, передбаченому для норм 
національного законодавства. Якщо між-
народним договором України, який набрав 
чинності в установленому порядку, встанов-
лено інші правила, ніж ті, що передбачені 
у відповідному акті законодавства України, 
то застосовуються правила міжнародного 
договору [17]. Так, Бернська конвенція про 
охорону літературних і художніх творів (Па-
ризький Акт від 24 липня 1971 року, зміне-
ний 2 жовтня 1979 року), зазначає наступне:

- автори літературних і художніх творів, 
протягом усього строку дії їх прав на ори-
гінальні твори користуються виключним 
правом перекладати і дозволяти переклади 
своїх творів (стаття 8);

- автори літературних і художніх творів, 
користуються виключним правом дозволя-
ти відтворення цих творів будь-яким чином 
і в будь-якій формі (стаття 9);

- автори драматичних, музично-дра-
матичних і музичних творів користуються 
виключним правом дозволяти публічний 
показ і виконання своїх творів, включаючи 
публічний показ і виконання, здійснювані 
будь-якими засобами і способами та пере-
дачу будь-яким способом постановок і ви-
конань творів для загального відома (стаття 
11);

- автори літературних і художніх творів 
користуються виключним правом дозволя-
ти передачу своїх творів в ефір або публічне 
повідомлення цих творів будь-яким іншим 
способом бездротової передачі знаків, зву-
ків або зображень; будь-яке публічне по-
відомлення, чи то по дротах або засобами 
бездротового зв’язку повторно передава-
ного в ефір твору, якщо таке повідомлення 
здійснюється іншою організацією, ніж пер-
винна; публічне повідомлення переданого 
в ефір твору за допомогою гучномовця або 
будь-якого іншого апарата, що передає зна-
ки, звуки або зображення (стаття 11bis);

- автори літературних творів користу-
ються виключним правом дозволяти публіч-
не читання своїх творів, включаючи таке 
публічне читання, яке здійснюється будь-
якими засобами або способами та передачу 
будь-яким способом читання їх творів для 
загального відома (стаття 11ter);

- автори літературних і художніх творів 
користуються виключним правом дозволя-
ти переробки, аранжування та інші зміни 
своїх творів; кінематографічну переробку 
і відтворення своїх творів та поширення 
перероблених або відтворених таким спо-
собом творів; публічний показ і виконання 
перероблених або відтворених таким спосо-
бом творів і повідомлення їх по дротах для 
загального відома (статті 12 та 14) [18].
Наступним за ієрархічністю норматив-

но-правовим актом є Цивільний Кодекс 
України, в якому цьому питанню присвяче-
но окрему Главу 75, що має назву «Розпоря-
джання майновими правами інтелектуаль-
ної власності». Зазначеною главою здійсню-
ється регулювання відносин, об’єктом яких 
є дії, спрямовані на передання та отриман-
ня у власність або користування майновими 
правами інтелектуальної власності. Визнача-
ються види договорів щодо розпоряджання 
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майновими правами інтелектуальної влас-
ності, надається характеристика та право-
вий статус ліцензій на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, ліцензій-
них договорів, договорів про створення за 
замовленням і використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, договорів про 
передання виключних майнових прав інте-
лектуальної власності та загальні положен-
ня стосовно державної реєстрації договорів 
щодо розпоряджання майновими правами 
інтелектуальної власності [19]. 
Закони України є четвертою ланкою 

нормативно-правової бази питань реаліза-
ції прав на об’єкти інтелектуальної власнос-
ті, у тому числі авторського права. Закон 
України від 23 грудня 1993 року N 3792-
XII «Про авторське право і суміжні права» 
зазначає, що автор (чи інша особа, яка має 
авторське право) може передати свої майно-
ві права будь-якій іншій особі повністю чи 
частково. Передача майнових прав автора 
(чи іншої особи, яка має авторське право) 
оформляється авторським договором. Авто-
ру та іншій особі, яка має авторське право, 
належить виключне право надавати іншим 
особам дозвіл на використання твору будь-
яким одним або всіма відомими способами 
на підставі авторського договору (статті 31 
та 32) [20]. 
І нарешті, безпосередній порядок здій-

снення державних реєстрацій договорів 
стосовно розпорядження правами інтелек-
туальної власності та інших правових дій 
державних органів по реалізації на прак-
тиці норм законодавства врегульовується 
постановами Кабінету Міністрів України, 
такими як постанова Кабінету Міністрів 
України від 23 грудні 2004 року №1716 
«Про затвердження Порядку сплати зборів 
за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти 
інтелектуальної власності» [21], постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію 
авторського права і договорів, які стосують-
ся права автора на твір» [22] та іншими під-
законними нормативно-правовими актами.
Так, можна зазначити, що правове ре-

гулювання авторсько-договірних відносин 
здійснюється спеціальними нормами ЦК 
України (ст. 1107–1114) «Розпоряджання 

майновим правами інтелектуальної влас-
ності», загальними нормами ЦК України, 
які стосуються правочинів, зобов’язального 
права, договірного права,позовної давнос-
ті тощо, а також нормами Закону України 
«Про авторське право і суміжні права» та 
іншими нормативними актами. Так, відно-
сини щодо встановлення належності прав 
на об’єкти авторського права регулюють-
ся положеннями Книги четвертої «Пра-
во інтелектуальної власності», а договірні 
зобов’язання – положеннями Книги п’ятої 
«Зобов’язальне право» ЦК України та спе-
ціальним законодавством. Таким чином, 
н езалежно від того, чи укладається договір 
стосовно об’єктів авторського права чи пра-
ва промислової власності перш за все необ-
хідно керуватися положеннями глави 75 
ЦК України, а потім вже спеціальними за-
конами й лише в тій частині, в якій вони не 
суперечать нормам ЦК України.
Договори щодо розпоряджання май-

новими правами інтелектуальної власності 
складають групу договорів у сфері інтелек-
туальної власності, спрямованих на набут-
тя, зміну чи припинення майнових прав на 
об’єкти інтелектуальної власності. Відповід-
но до ст. 1107 ЦК України існують такі види 
договорів:

1) ліцензія на використання об’єкта пра-
ва інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;
3) договір про створення за замовлен-

ням і використання об’єкта права інтелекту-
альної власності;

4) договір про передання виключних 
майнових прав інтелектуально ї власності;

5) інший договір щодо розпоряджання 
майновими правами інтелектуальної влас-
ності.
Приведений перелік договорів не є ви-

черпним, оскільки законодавчо не можна 
передбачити всю різноманітність договір-
них відносин у сфері інтелектуальної влас-
ності. Це означає, що на практиці учасники 
цивільних відносин можуть укладати й інші 
договори. Зокрема, до них можна відне-
сти договір про порядок розподілу прав на 
службові об’єкти інтелектуальної власності, 
договір щодо управління майновими пра-
вами автора чи інших суб’єктів авторського 
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права та суміжних прав, договір між співав-
торами твору тощо.
Слід зазначити, що з метою забезпечен-

ня єдиних підходів до врегулювання дого-
вірних відносин у сфері авторського права 
і суміжних прав Державною службою ін-
телектуальної власності (далі ДСІВУ) роз-
роблені рекомендації щодо застосування 
договорів у сфері авторського права і су-
міжних прав, а також представлені їх зраз-
кові типи. Так, при розробці зазначених 
договорів ДСІВ були враховані положення 
Цивільного кодексу України, Господарсько-
го кодексу України, Закону України «Про 
авторське право і суміжні права», постанов 
Кабінету Міністрів України: від 18.01.2003-
№ 71 «Про затвердження розміру поряд-
ку та умов виплати винагороди (роялті) за 
комерційне використання опублікованих 
з комерційною метою фонограм, відеограм 
їх примірників та зафіксованих у них ви-
конань», від 18.01.2003 № 72 «Про затвер-
дження мінімальних ставок винагороди (ро-
ялті) за використання об’єктів авторського 
права і суміжних прав» та інших норматив-
но-правових актів. ДСІВУ зазначається, 
що при розробці договорів були враховані 
норми Закону у частині, що не протирічать 
Кодексу.
Зокрема, передбачені такі види догово-

рів:
Відповідно до ЦК України: ліцензія на 

використання об’єкта права інтелектуальної 
власності, ліцензійний договір, договір про 
створення за замовленням і використання 
об’єкта права інтелектуальної власності, до-
говір про передання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності, інший до-
говір щодо розпоряджання майновими пра-
вами інтелектуальної власності (стаття 1107 
Кодексу).
Відповідно до Закону України «Про ав-

торське право і суміжні права»: договір про 
розподіл майнових прав на службовий твір 
(стаття 16), договір між співавторами тво-
ру (стаття 13), договір про передачу (відчу-
ження) майнових прав суб’єктів авторсько-
го права і суміжних прав (статті 31, 39-41), 
договір про передачу виключного (неви-
ключного) права на використання об’єктів 
авторського права і суміжних прав (статті 

32, 39-41), договір замовлення (стаття 33), 
договір про колективне управління майно-
вими правами суб’єктів авторського права і 
суміжних прав (стаття 48), договір між ор-
ганізацією колективного управління та осо-
бою, яка використовує об’єкти авторського 
права і суміжних прав (статті 32, 48), дого-
вір про виплату відрахувань виробниками 
та імпортерами обладнання і матеріальних 
носіїв, із застосуванням яких у домашніх 
умовах можна здійснити відтворення творів 
і виконань, зафіксованих у фонограмах та ві-
деограмах (стаття 42), договір про виплату 
винагороди за використання опублікованих 
з комерційною метою фонограм, відеограм, 
їх примірників та зафіксованих у них ви-
конань (стаття 43 Закону), інші договори у 
сфері авторського права і суміжних прав.
Відповідно до Закону України «Про ви-

давничу справу»: видавничий договір (статті 
17, 20) [23].
Договір, відповідно до якого надаються 

права на використання твору та однією із 
сторін якого є автор чи інша особа, яка має 
авторське право, називаються авторським 
договором. Такий договір може бути: автор-
ським договором про передачу виключного 
права на використання твору; авторським 
договором про передачу невиключного пра-
ва на використання твору (стаття 32 Зако-
ну України «Про авторське право і суміжні 
права»).
У разі відсутності у договорі про створен-

ня за замовленням і використання об’єкта 
авторського права і суміжних прав поло-
жень щодо передачі (відчуження) майнових 
прав на створений за замовленням об’єкт 
авторського права і (або) суміжних прав до 
однієї із сторін цього договору, діятимуть 
норми статті 430 ЦК України, відповідно до 
якої майнові права на відповідний об’єкт на-
лежатимуть сторонам договору спільно.
Оригінал твору образотворчого мисте-

цтва, створеного за замовленням, перехо-
дить у власність замовника. При цьому май-
нові права інтелектуальної власності на цей 
твір залишаються за його автором, якщо 
інше не встановлено договором (стаття 1112 
ЦК України).
На підставі статті 429 ЦК України май-

нові права на об’єкт авторського права і 
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суміжних прав, створені у зв’язку з вико-
нанням трудового договору, належать пра-
цівникові, який створив цей об’єкт, та юри-
дичній або фізичній особі, де або у якої він 
працює спільно, якщо інше не встановлено 
договором.
З урахуванням статті 16 Закону Укра-

їни «Про авторське право і суміжні права» 
такими договорами можуть бути: трудовий 
договір, цивільно-правовий договір, у тому 
числі договір про розподіл майнових прав 
на службовий твір. 
Одним із видів авторських договорів є 

видавничий договір. Метою видавничого 
договору є відтворення та розповсюдження 
твору видавцем.
У сфері колективного управління май-

новими правами суб’єктів авторського пра-
ва і суміжних прав розрізняють такі види 
договорів: договір про колективне управ-
ління майновими правами суб’єктів автор-
ського права і (або) суміжних прав, договір 
між організацією колективного управління 
та особою, яка використовує об’єкти автор-
ського права і (або) суміжних прав, договір 
про виплату винагороди за використання 
опублікованих з комерційною метою фоно-
грам, відеограм, їх примірників та зафіксо-
ваних у них виконань, договір про виплату 
відрахувань виробниками та імпортерами 
обладнання і матеріальних носіїв, із застосу-
ванням яких у домашніх умовах можна здій-
снити відтворення творів і виконань, зафік-
сованих у фонограмах та відеограмах [24]. 
Так, варто наголосити на тому, що ви-

щезазначена регламентація зразкових типів 
авторських договорів представлена ДСІ-
ВУ на рівні рекомендацій, а відповідно і не 
обов’язкових до виконання.
Так, спираючись на вищезазначене, 

можна надійти наступних висновків:
1. Запропонований теоретико-правовий 

аналіз видів і ознак авторського договору 
як механізму реалізації майнових прав на 
об’єкти авторського права свідчить про те, 
що сучасні нормотворчі процеси спричи-
нили певну термінологічну неузгодженість 
при визначені договорів у сфері авторського 
права, основоположною вадою яких є те, що 
зазначене у ч. 1 ст. 31 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» поняття 

«авторський договір» не містить його визна-
чення на законодавчому рівні. Аналіз на-
укових підходів щодо природи авторського 
договору, норм, закріплених у Законі Укра-
їни «Про авторське право і суміжні права», 
«Про видавничу справу», а також рекомен-
дацій ДСІВ дозволили надійти висновку 
про те, що поняття «авторський договір» 
не має спеціального функціонального при-
значення щодо окремого виду договірного 
зобов’язання з власною юридичною харак-
теристикою, а лише вказує на пов’язаність 
предмету договору із реалізацією прав на 
твори науки, літератури та мистецтва, а для 
визначення конкретних видів договорів у 
авторському праві на рівні законів застосо-
вуються поняття «договір про передачу (від-
чуження) майнових прав суб’єктів автор-
ського права і суміжних прав», «договір про 
розподіл майнових прав на службовий твір» 
та інші. 
Ще одним недоліком, спричиненим тер-

мінологічною неузгодженістю, є відсутність 
уніфікованих норм щодо викладення назв 
однакових видів договорів у Законі Украї-
ни «Про авторське право і суміжні права» та 
ЦК України. Так, договір, за яким надаєть-
ся право на використання твору та який у 
Цивільному кодексі України має назву «лі-
цензійний договір», у Законі України «Про 
авторське право і суміжні права» визначені 
як «договори на право використання творів» 
(ст. 33), «авторський договір про передачу 
виключного права» (ч. 3 ст. 32), «авторський 
договір про передачу невиключного права» 
(ч. 4 ст. 32), що спричиняє плутанину при 
намірі реалізувати на практиці зазначені по-
ложення, створюючи враження відмежова-
ності зазначених договорів один від одного. 
На наш погляд, потребують уніфікації нор-
ми Закону України «Про авторське право і 
суміжні права» з нормами ЦК України щодо 
заміни термінології стосовно позначень до-
говорів у ч. 3, 4 ст. 32 та ст. 33 Закону Укра-
їни «Про авторське право і суміжні права» 
шляхом закріплення поняття «ліцензійний 
авторський договір».

2. Щодо реалізації майнових авторських 
прав, слід зазначити: авторське законодав-
ство, на жаль, не створює цілісного уявлення 
про систему договорів в авторському праві. 
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У нормах Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» реалізація автор-
ських прав представлена більш широким 
колом зв’язків, які не вичерпуються лише 
передачею майнових прав. Наприклад, до-
говір між співавторами твору (ст. 13), дого-
вір про колективне управління майновими 
правами суб’єктів авторського права і су-
міжних прав (ст. 48), договір про виплату 
винагороди за використання опублікованих 
з комерційною метою фонограм, відеограм, 
їх примірників та зафіксованих у них вико-
нань (ст. 43) та т.ін. Отже, вважаємо за до-
цільне виділення на рівні договірного ін-
ституту авторського права та нормативного 
врегулювання на законодавчому рівні двох 
груп авторських договорів: договорів щодо 
розпоряджання майновими авторськими 
правами та договорів, які забезпечують 
здійснення авторських прав.
Резюмуючи, надходимо висновку про те, 

що першочерговим завданням для право-
творців є вдосконалення рівня норматив-
ного регулювання авторських договірних 
відносин та прискорення подальші наукові 
розробки зазначеної проблематики. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена науково-теоретич-

ному обґрунтуванню та розробці практичних 
рекомендацій щодо правового регулювання до-
говорів, спрямованих на реалізацію майнових 
прав на об’єкти авторського права. У статті 
досліджено основні види авторських договорів. 
Встановлено, що авторські договори класифі-
куються не за однією характеризуючою озна-
кою, а за комплексом ознак, що залежать від 
типу об’єкту авторського права, від способу 
використання та від інших обставин. Зміст 
авторських договорів знаходиться в прямій за-
лежності від того чи іншого виду авторського 
договору. Висвітлено проблеми термінологіч-
ної єдності договірного авторського права, а 
також характерні ознаки договорів про пере-
дачу виключного та невиключного авторсько-
го права. Визначені критерії відмежування 
авторського договору від інших видів договорів. 
Ключові слова: авторський договір, об’єкти 

авторського права, майнові права, реалізація 
майнових прав, виключні права, невиключні 
права. 

SUMMARY 
The article is devoted to substantiation 

and development of practical recommendations 
concerning legal regulation of agreements on 
realization of property rights on objects of copyright. 
In the article researched main types of copyright 
agreements. Established that copyrights agreements 
are classifi ed not by one characteristic but by complex 
of characteristics depend on type of copyright 
object, on method of use and other circumstances. 
The content of copyright agreement is directly 
dependent on one or another type of copyright 
agreement. The problems of the terminological 
unity of the contractual copyright law, as well as the 
characteristics of the agreements on the transfer of 
exclusive and non-exclusive rights, are highlighted. 
The distinctive criteria of the copyright agreement 
from other types of agreements are indicated.

Key words: copyright agreement, copyright 
objects, property rights, realization of property 
right, exclusive rights, non-exclusive rights.
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Статья посвящена анализу временных ха-
рактеристик права физического лица на тай-
ну о состоянии здоровья, то есть определению 
момента, с которого лицо приобретает ука-
занное право, момент его прекращения. Кроме 
этого уделяется внимание порядку доступа и 
распоряжения информацией о состоянии здо-
ровья после смерти лица; субъектному стату-
су родственников умершего.
Ключевые слова. Врачебная тайна, право 

на тайну о состоянии здоровья, посттана-
тивное право, рождение, смерть, распоряже-
ние информацией, доступ к информации.
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- проаналізувати та визначити мо-
мент виникнення права фізичної особи на 
таємницю про стан здоров’я;

- з’ясувати момент, коли припиня-
ється право фізичної особи на таємницю 
про стан здоров’я;

-  дослідити право фізичної особи 
на таємницю про стан здоров’я в контек-
сті особистих немайнових посттанатив-
них прав; встановити особливості доступу 
до інформації про стан здоров’я померлої 
особи;

 актуальність цієї роботи обумовлена 
необхідністю систематизації існуючих на-
укових позицій у зазначеній тематиці, а 
також визначення особливостей дії в часі 
права фізичної особи на таємницю про 
стан здоров’я. 
У процесі роботи над темою досліджен-

ня було вивчено нормативно-правові акти 
України та європейських країн, що регу-
люють відповідні аспекти суспільних від-
носин; проаналізовано наукові та прак-
тичні дослідження юристів та медичних 
працівників.

 Право фізичної особи на таємницю 
про стан здоров’я, як і будь- яке інше 
право виникає, існує, здійснюється і при-
пиняється в певних часових рамках. Так, 
досліджуване нами право, як одне із осо-
бистих немайнових прав, що забезпечують 
природне існування фізичної особи, і, яке 
тісно пов’язано із самою фізичною особою, 
належить їй від народження [18], [20]. 
Факт народження для позитивного права 

 Поняття моменту часу є вкрай важ-
ливим та необхідним для права, адже без 
фіксації виникнення та припинення права 
є неможливим належне регулювання від-
повідних правовідносин та забезпечення 
здійснення і реалізації права. Момент часу 
є основним пунктом координат правово-
го життя, тому що саме такий момент від-
значає момент народження або ліквідації 
юридичних осіб та прав, момент початку 
або завершення юридичних ситуацій, мо-
мент втручання юридичних фактів. Мо-
мент часу втілює крапку відліку певного 
строку, і, таким чином, визначає фазу його 
протікання [4; 221]. 

 У даному дослідженні основна увага 
приділяється дії в часі права фізичної осо-
би на таємницю про стан здоров’я.

 Для дослідження поставленої мети ви-
значені такі завдання:
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має визначальне значення, оскільки саме 
із цим фактом пов’язують виникнення пра-
воздатності особи. Так, ще Ф. де Савіньї 
момент виникнення правоздатності особи 
пов’язує із моментом народження [16; 3]. 
На такій самій позиції стоїть і ряд інших 
дослідників, зокрема, Т.Ф. Шершеневич 
стверджує, що правоздатність виникає не 
раніше, ніж з моменту появи на світ живої 
істоти [19; 79]; дослідник Н.Л. Дювернуа 
зазначає, що в сучасному праві простим 
фактом народження особи визначаєть-
ся початок її особистості, встановлюється 
юридична приналежність, у тій чи іншій 
мірі, самостійна правоздатність [5; 262]. 

 Відповідно до ЦК України, а саме, 
згідно з п. 2 ст. 25 цивільна правоздатність 
фізичної особи виникає у момент її наро-
дження [20; 63]. У зв’язку із тим, що мо-
мент народження у правовому полі є юри-
дичною подією, внаслідок якої виникає 
цілий комплекс прав і правоздатність осо-
би в цілому, тривають жваві дискусії з при-
воду того, що саме має вважатись як наро-
дження особи. Оскільки дане питання вже 
було об’єктом детального дослідження-
Р. О. Стефанчука [18], уникаючи цитуван-
ня існуючих теорій та версій, вважаємо за 
необхідне підкреслити власне бачення, на 
якому будуть ґрунтуватись подальші ви-
води та пропозиції, зроблені в рамках да-
ного дослідження. Підтримуючи наукові 
здобутки і обґрунтування Ф. де Савіньї,-
Р. О. Стефанчука та інших прихильників 
натусіальної концепції вважаємо, що мо-
ментом народження є момент, коли від-
булось відділення живонародженого пло-
ду від організму матері. 

 Також вбачається цікавим навести 
критерії, запропоновані Ф. де Савіньї, 
які дослідник класифікує як умови, вико-
нання яких є необхідними для того, щоб 
народжений плід вважався таким, що на-
був правоздатності: 1) плід має бути відді-
леним від матері; 2) відділеним повністю; 
3) новонароджений має бути живим після 
того, як відбулось відділення від матері; 
4) новонароджений має бути істотою-лю-
диною [16; 5-6]. Роз’яснюючи деякі із на-
ведених умов, дослідник підкреслює, що 
новонароджений вважається живим, якщо 

наявні певні ознаки життя, неважливо які. 
Наприклад, деякі юристи-попередники-
Ф. де Савіньї висловлювались про те, що 
необхідною ознакою життя новонародже-
ної дитини є її крик (плач), проте згодом 
така позиція була розкритикована. Необ-
хідно підкреслити, що ще Ф. де Савіньї 
звертав увагу на те, що не має значення, 
як довго новонароджений залишався жи-
вим, на виникнення правоздатності це не 
впливає. З такою позицією солідаризуєть-
ся і більшість сучасних теоретиків право-
знавців. Стосовно ознак істоти – людини, 
дослідник підкреслює, що новонародже-
ний має зовнішньо бути схожим на люди-
ну, проте деякі відхилення допустимі [16; 
8]. Вважаємо, що останній критерій був 
продиктований вимогами того часу і не 
має актуальності для сьогодення. Відпо-
відно до положень сучасного національно-
го законодавства, основними критеріями 
народження є відділення від матері живо 
народженої дитини, тобто дитина має ди-
хати або мати будь-які інші ознаки життя, 
зазначені Інструкцією МОЗ України з ви-
значення критеріїв перинатального періо-
ду, живонародженості та мертвонародже-
ності [13].

 Водночас постає питання, з якого мо-
менту закінчується обов’язок зберігати та-
ємницю про стан здоров’я особи. Те, що 
такий обов’язок не припиняється в мо-
мент закінчення лікування є очевидним та 
безспірним висновком як із теоретичних 
досліджень [1; 101], [3; 67], так і із поло-
жень законодавства. У нормативно-пра-
вових актах України момент припинення 
особистого немайного права є експліцит-
но визначеним. Так, законодавець зазна-
чає, що особистими немайновими права-
ми фізична особа володіє довічно [20; 444]. 
Отже, фізична особа володіє і правом на 
таємницю про стан здоров’я довічно. Про-
те, постає питання, що мається на увазі під 
терміном «довічно». Адже, незважаючи на 
його активне застосування, чітке визна-
чення цього поняття в нормативно-право-
вих актах України відсутнє. Більше того, 
тлумачні, лінгвістичні словники надають 
роз’яснення цьому поняттю по-різному. 
Так, відповідно до Малого академічного 
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словника похідний від прислівника «дові-
чно» прикметник «довічний» означає такий, 
який продовжується до кінця життя. Анало-
гічні визначення ми знаходимо і в тлумач-
ному словнику С.І. Ожегова, Д.М. Ушакова, 
Т.Ф. Єфремової. Проте, згідно із словни-
ком української мови під упорядкуванням 
Бориса Грінченка: довічний означає ві-
чний, якому не буде кінця. Така полісе-
мантичність вказаного поняття може при-
зводити до неточності у правозастосовній 
практиці, адже право, якому немає кінця, 
може спровокувати значну колізійність у 
суспільних відносинах.

 Незважаючи на те, що теоретичному 
дослідженню терміну «довічний» вже при-
ділялась увага науковців, зокрема, досить 
ретельний аналіз проведений Р.О. Сте-
фанчуком у рамках дослідження особистих 
немайнових прав [18]; у межах нашої робо-
ти вбачається необхідним наголосити пози-
цію, на якій будуть ґрунтуватись подальші 
висновки. Погоджуючись із Р.О. Стефанчу-
ком, вважаємо, що під поняттям «довічно» 
має розумітись строк, який завершується 
смертю фізичної особи. Факт смерті осо-
би, як і народження, є вагомим для пози-
тивного права. Так, відповідно до п.4. ст. 
25 Цивільного кодексу України цивільна 
правоздатність фізичної особи припиня-
ється в момент смерті [20; 63]. Аналогічна 
позиція фіксується і в теоретичній роботі 
Н.Л. Дювернуа, який стверджує, що наро-
дженням та смертю встановлюються межі 
цивільної правоздатності окремих людей. 
Знання таких меж необхідне не тільки для 
інтересів самих суб’єктів, але і в загальних 
цілях постійного та правильного обміну 
юридичних відносин [5; 277]. Цікавою є 
позиція Ф. де Савіньї стосовно смерті як 
події, якою припиняється правоздатність 
особи. Дослідник стверджує, що смерть, 
яка розглядається як кінцевий строк пра-
воздатності, є подією простою, і необхід-
ність виокремлювати конститутивні еле-
менти, подібно до народження, відсутня. 
Водночас підкреслюється наявність певної 
проблеми стосовно доведення факту, що 
людина дійсно померла [16; 17]. 

 Відповідно до положень чинного за-
конодавства України людина вважається 

померлою з моменту, коли встановлена 
смерть її мозку. Смерть мозку означає по-
вну і незворотну втрату всіх його функцій. 
Момент смерті мозку може бути встановле-
но, якщо виключені всі інші можливі за да-
них обставин причини втрати свідомості 
та реакцій організму [15]. Клінічні діагнос-
тичні критерії смерті мозку зазначаються 
Наказом МОЗ України від 23.09.2013-
№ 821 «Про встановлення діагностичних 
критеріїв смерті мозку та процедури кон-
статації моменту смерті». Такими критері-
ями є наступні: 1) повна та стійка відсут-
ність свідомості (кома); 2) атонія всіх груп 
м’язів; 3) відсутність реакції на великі бо-
льові подразнення в зоні тригемінальних 
точок та будь-яких інших рефлексів, що 
залишаються вище шийного відділу спин-
ного мозку; 4) відсутність реакції зіниць 
на пряме яскраве світло, при цьому пови-
нно бути відомо, що жодні препарати, які 
розширюють зіниці, не застосовувались;-
5) нерухомі очні яблука (очі ляльки);-
6) відсутність корнеальних рефлексів;-
7) відсутність окулоцефалічних рефлексів; 
8) відсутність окуловестибулярних реф-
лексів; 9) відсутність фарингіальних та 
трахеальних рефлексів; 10) відсутність са-
мостійного дихання [12].

 Враховуючи вищенаведене, вважаємо 
доцільним ще раз зазначити, що моментом 
припинення права фізичної особи на та-
ємницю про стан здоров’я як особистого 
немайнового права фізичної особи є мо-
мент смерті мозку. У зв’язку із цим постає 
питання: що має відбуватись із інформаці-
єю про стан здоров’я особи, після її смерті. 
Дослідники майже одностайні в тому, що 
обов’язок зберігати лікарську таємницю 
не прининяється в момент смерті [1; 101], 
[3; 67]. Так, наприклад, навіть В.І. Ако-
пов, зазначаючи, що лікарська таємниця 
має зберігатись до моменту смерті особи, 
в той же час підкреслює, що розголошен-
ня таємниці після смерті особи може мати 
місце тільки у випадках, коли воно не на-
несе шкоди спадкоємцям та не порушить 
сімейний спокій [2; 44]. Тобто, імпліцитно, 
все ж таки підкреслюється ідея про те, що 
право померлої особи може «переживати» 
носія. Про обов’язок зберігати лікарську 
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таємницю і після смерті особи йдеться і в 
міжнародних договорах [7], [11]. 

 Природа особистих немайнових прав 
особи, які виникають в момент та з приво-
ду смерті вже досліджувалась вітчизняни-
ми та зарубіжними цивілістами. Такі пра-
ва Р. О. Стефанчуком, запропоновано на-
зивати особистими немайновими постта-
нативними правами [18]. Вважаємо таку 
термінологію вдалою і доцільною для ви-
користання в рамках нашого дослідження, 
оскільки самим поняттям підкреслюється 
особлива природа такого права та момент 
його виникнення. Крім того, таке визна-
чення або семантично аналогічні йому ши-
роко застосовуються у світовій практиці. 
Так, британські дослідниці Lilian Edwards 
та Edina Harbinija, вивчаючи питання за-
хисту приватності особи після її смерті, ви-
користовують термін post-mortem privacy 
як право особи захищати та контролюва-
ти те, що стосується її репутації, гідності, 
чесності (недоторканості), конфіденцій-
ності, пам’яті про неї, після її смерті [8]. 
Дослідниці Kartina Aisha Choong, Jeanne 
Pia Mifsud Bonnici, аналізуючи існування 
права на таємницю про стан здоров’я піс-
ля смерті особи, використовують поняття 
«posthumous confi dentiality» [6].

 У межах даної роботи видається та-
кож доцільним визначити, яким є обсяг 
посттанативного права особи на таємни-
цю про стан здоров’я, яка специфіка його 
набуття та припинення. Також необхідно 
з’ясувати, чи має бути право отримати по-
вний доступ до медичного файлу особи 
після її смерті і хто може мати таке право.

 Питання обсягу доступу до інфор-
мації про стан здоров’я померлої особи, 
який дозволяється родичам та або іншим 
особам вже досліджувалось М.Н. Мале-
їною, А.Н. Савицькою, А.В. Пановим та 
іншими науковцями. Так, М.Н. Малеїна, 
підтримуючи А.Н. Савицьку, вважає, що 
близькі та спадкоємці померлого пацієнта 
мають право отримати окремі відомості, 
розкриття яких викликано їх інтересами. 
Таке формулювання, на нашу думку, вима-
гає додаткових роз’яснень та на практиці 
може призводити до дискусійних ситуацій 
щодо з’ясування наявності чи відсутнос-

ті обставин для правомірного розкриття 
того чи іншого обсягу інформації. Вважа-
ємо, зазначений аспект вимагає більш чіт-
кого та однозначного врегулювання. Со-
лідаризуючись із позицією А.В. Панова, 
погоджуємось, що родичі померлого ма-
ють бути наділені безумовною можливістю 
отримувати інформацію про стан здоров’я 
особи, яка померла [14]. Але в даному ви-
падку йде мова не про відсутність лікар-
ської таємниці після смерті пацієнта, а про 
додаткову імплементацію випадків пра-
вомірного розкриття інформації про стан 
здоров’я особи після смерті такої особи. 
Всі відомості про хворобу, сімейне та ін-
тимне життя померлої особи залишаються 
об’єктом лікарської таємниці, проте близь-
кі померлого мають бути наділені правом 
доступу до медичного файлу і, відповідно, 
до інформації про стан здоров’я померлої 
особи. Доцільність цього, на нашу думку, 
пояснюється специфікою об’єкту таємни-
ці. Інформація про стан здоров’я особи 
може включати відомості про генетичні 
дані, спадкові сімейні хвороби, особисте та 
сімейне життя особи, які зазвичай стосу-
ються не лише цієї особи, а й членів сім’ї. 
Такі відомості, як вбачається, можуть бути 
корисними під час планування лікування 
та або попередження виникнення захво-
рювань у близьких осіб. Крім того, зазна-
чена інформація може бути необхідною 
для з’ясування родичами, наскільки пра-
вильно проходило діагностування та ліку-
вання померлого.

 Водночас, надаючи повний доступ до 
інформації про стан здоров’я померлої 
особи її родичам, виникає необхідність 
регламентації порядку розпорядження 
такою інформацією. Адже, як уже було за-
значено, із смертю особи, інформація про 
стан її здоров’я не стає публічною; конфі-
денційний характер і, відповідно, особли-
вий режим поводження з такою інформа-
цією залишаються. Таким чином, родичі, 
які отримують доступ до інформації про 
стан здоров’я померлої особи, набувають 
подвійний суб’єктний статус. Вони ви-
ступають одночасно управоможеною та 
зобов’язаною особою. Так, разом з лікаря-
ми та іншими зобов’язаними суб’єктами у 
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родичів, які отримують зазначену інфор-
мацію, виникає обов’язок перед іншими 
особами, наприклад іншими родичами 
зберігати конфіденційність отриманих ві-
домостей. 

 Підсумовуючи вище викладене, вва-
жаємо доцільним ще раз зазначити, що 
право фізичної особи на таємницю про 
стан здоров’я виникає в момент наро-
дження, тобто момент, коли відбулось 
відділення живонародженого плоду від 
організму матері. Моментом припинення 
права фізичної особи на таємницю про 
стан здоров’я як особистого немайново-
го права фізичної особи є момент смерті 
мозку. Водночас, необхідно пам’ятати, що 
обов’язок зобов’язаних суб’єктів досліджу-
ваного нами права не припиняється в мо-
мент смерті особи, а родичі, які отримують 
доступ до інформації про стан здоров’я 
померлої особи, набувають подвійний 
суб’єктний статус – управоможеної осо-
би посттанативного права та зобов’язаної 
особи. Крім того, вважаємо необхідним 
внести відповідні зміни до національного 
законодавства і наділити родичів померлої 
особи безумовним правом отримання ін-
формації про стан здоров’я померлої осо-
би.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу часових ха-

рактеристик права фізичної особи на таєм-
ницю про стан здоров’я, тобто, визначенню 
часу, з якого особа набуває зазначене право; 
моменту його припинення. Також приділя-
ється увага порядку доступу та розпоряджен-
ням інформацією про стан здоров’я особи 
після її смерті; суб’єктному статусу родичів 
померлої особи.
Ключові слова. Лікарська таємниця, пра-

во на таємницю про стан здоров’я, постта-
нативне право, народження, смерть, розпо-
рядження інформацією, доступ до інформації.

SUMMARY 
The article is dedicated to the analysis of the time 

frame of the medical secret. The moment of time is 
important for the law in general and the right under 
consideration, in particular. The time fi xes when the 
right starts, how long it exists and when it is over. 

The right to the health data privacy as the 
individual non-property right shall start with the 
birth of the person. So, the birth as a legal fact plays a 
vital role for the law and legal system in general as it 
underlines the start point for most of person`s rights.

Hence, a lot of scientifi c attention was paid to the 
determining of the notion of birth, to the explanation 
of the main characteristics of the birth etc. For the 
purpose of this article the views of two researchers 
were analyzed: German researcher F.K de Savigny 
and Ukrainian researcher – R.O. Stefanchuk. They 
are both advocates of the birth theory underlining 
almost the same features of the birth. We support the 
ideas of the mentioned researchers and agree that the 
health data privacy right appears when the person 
is born. The notion of being born is defi ned by the 
relevant instruction of the Ministry for health care in 
Ukraine. And as the most researchers, we agree with 
the said defi nition. 

The second question that is arisen is when the 
duty of health data confi dentiality is over. It is obvious 
that it cannot stop at the end of medical treatment. 
The doctors and other professionals are bound with 
the said duty much longer than a treatment. Even 
after the death of a person, as a rule, the health data 
do not become public information. So, some rules of 
disposal of health information after the person dies are 
to be formulated. In this regards, fi rst, it is important 
to explicitly defi ne whether the relatives have full or 
limited access to the health information of a dead 
person. According to the current law of Ukraine, the 
relatives do not have full access to the medical fi le of 
the dead person. Nevertheless, in our opinion, they 
should have the right to full and unconditional access 
to the health fi le of their dead relative. Moreover, it 
is also crucial to determine the nature of the right 
of the relatives to the health information of a dead 
person. Agreeing with R.O. Stefanchuk, we believe 
that the appropriate defi nition for this kind of right is 
the posttanative right. This right starts at the moment 
of the death of the person. The posttanative right 
continues till the death of the last relative of the person 
who initially died. At the same time it is important 
to determine the status of the relative - bearer of the 
posttanative right. The said relative can be regarded 
as active subject who has the posttanative right and 
as a passive subject who has duty (obligation) to keep 
the received health data of dead relative confi dential 
before any other third parties.

Key words. Medical secret, health data privacy 
right, posttanative (post-mortem) right, birth, death, 
disposal of information, access to the information.
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ÁÅÇ ÇÃÎÄÈ ²ÍØÎÃÎ, ßÊ ÇÀÕ²Ä 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² Ó Ñ²ÌÅÉÍÎÌÓ 

ÏÐÀÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Статья посвящена характеристике та-
кой меры ответственности в семейном праве, 
как признание недействительным договора, 
заключенного одним из супругов без согласия 
другого, в отношении имущества, которое яв-
ляется объектом права их общей совместной 
собственности. Автором определены основа-
ния и условия применения этой меры. В ходе 
исследования проблемных вопросов примене-
ния указанной меры семейно-правовой от-
ветственности был сделан вывод, что она не 
может быть применена, если этим договором 
не нарушены имущественные или личные не-
имущественные права другого супруга, согласие 
которого было необходимо для его заключения.
Ключевые слова: ответственность в се-

мейном праве, супруги, общая совместная 
собственность, признание договора недей-
ствительным, согласие, нотариальное удо-
стоверение, имущество.
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на захист майнових прав кожного з подруж-
жя та дітей. 
Одним із таких заходів відповідальності 

за порушення одним із подружжя майнових 
прав іншого є визнання недійсним договору, 
який укладений одним із подружжя без зго-
ди іншого, з майном, що є об’єктом права їх 
спільної сумісної власності. Цей захід спрямо-
ваний на відновлення матеріального ставища 
сім’ї та охорону майнових та немайнових ін-
тересів її членів. Проте закон не містить чіт-
кого механізму, підстав та умов застосування 
даного заходу. У зв’язку з цим у правозасто-
совній практиці виникають численні питання 
щодо тих умов, за яких форма згоди одного з 
подружжя на укладення договору іншим має 
бути письмовою, обсягу визнання договору 
недійсним та правових наслідків цього акту.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

У науці сімейного права питання правово-
го режиму майна подружжя досліджувалися 
В. К. Антошкіною, Т. О. Ариванюк, О. В. Дзе-
рою, І. В. Жилінковою, О. М. Калітенко, 
В. П. Масловим, В. П. Нікітіною, О. М. Нікі-
тюк, Я. В. Новохатською, З. В. Ромовською, 
Ю. Ю. Цал-Цалко, Ш. Д. Чіквашвілі та ін. 
Проте питання заходів відповідальності за по-
рушені майнові права подружжя у сімейному 
праві достатнього дослідження не отримало, 
зокрема, щодо правових наслідків укладення 
одним із подружжя договору без згоди дру-
гого з подружжя щодо майна, яке є об’єктом 
права спільної сумісної власності подружжя. 

Постановка проблеми
Центральними у сімейно-правовому регу-

люванні є майнові відносини, яки виникають 
між членами сім’ї взагалі і між подружжям зо-
крема. В силу своєї природи майнові відноси-
ни піддаються більш детальному правовому 
регулюванню, ніж особисті немайнові відно-
сини членів сім’ї. Разом з тим у силу своєї важ-
ливості майнові відносини подружжя потре-
бують також посиленої охорони та захисту, 
оскільки вони становлять основу життя сім’ї. 
Саме тому сімейним законодавством України 
передбачена ціла низка заходів, спрямованих 
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Метою цієї статті є визначення підстав та 
умов застосування такого заходу відповідаль-
ності у сімейному праві, як визнання недій-
сним договору, укладеного одним із подруж-
жя без згоди іншого. 

Виклад основного матеріалу
Майно подружжя, як відомо, набуте ним 

за час шлюбу, є об’єктом права спільної су-
місної власності. Обидва з подружжя на рів-
них підставах та у рівному обсязі вважаються 
власниками всього майна, набутого у шлюбі. 
Кожен із них може вступити у правовідноси-
ни з приводу всього майна або будь-якої його 
частини. Проте оскільки подружнє майно зна-
ходиться у спільній власності, жоден з її учас-
ників не може розпоряджатися без згоди іншо-
го всім майном, не порушивши прав іншого. 
Режим спільної власності подружжя зовсім не 
виключає досягнення згоди між власниками з 
питань володіння, користування та розпоря-
дження спільним майном [7, с. 48]. Така згода 
є наслідком не лише обізнаності щодо намірів 
та дій кожного з подружжя, а й погодження 
їх волі. Тим самим виходить, що між подруж-
жям досягається домовленість. Отже, право-
вий режим майна подружжя, який зазвичай 
вважається абсолютним, набуває й рис віднос-
них. Адже кожен із подружжя має отримати 
згоду на розпорядження спільним майном, а 
тому стає певною мірою зобов’язаним [11, с. 
78]. 
Стаття 65 Сімейного кодексу України від 

10 січня 2002 року (далі – СК України) вста-
новлює обов’язковість згоди другого з по-
дружжя на розпорядження майном, що є 
об’єктом права спільної сумісної власності по-
дружжя. Відповідно до частин 1-3 ст. 65 СК 
України дружина, чоловік розпоряджаються 
майном, що є об’єктом права спільної суміс-
ної власності подружжя, за взаємною згодою. 
При укладенні договорів одним із подруж-
жя вважається, що він діє за згодою другого 
з подружжя. Дружина, чоловік мають право 
на звернення до суду з позовом про визнання 
договору недійсним як такого, що укладений 
другим із подружжя без її, його згоди, якщо 
цей договір виходить за межі дрібного побу-
тового. Для укладення одним із подружжя 
договорів, які потребують нотаріального по-

свідчення і (або) державної реєстрації, а також 
договорів стосовно цінного майна, згода дру-
гого з подружжя має бути подана письмово. 
Згода на укладення договору, який потребує 
нотаріального посвідчення і (або) державної 
реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.
Зазначена норма покликана захистити 

майнові інтереси подружжя. Тому тільки 
один з подружжя, до речі, тільки той, який 
не брав участі у правочині і не давав згоди на 
його укладення, може вимагати застосування 
наслідків вказаної норми [1, с. 50 – 51]. При 
цьому законодавець встановлює презумп-
цію згоди другого подружжя (ч. 2 ст. 65 СК 
України) як загальне правило та визначає 
випадки, коли така згода має бути певним 
чином оформлена (ч. 3 ст. 65 СК України). 
Ця презумпція заснована на звичайному по-
рядку ведення справ у сім’ї. Один із подруж-
жя, як правило, розпоряджається спільним 
майном із усної згоди іншого в силу порядку, 
який склався при веденні спільних справ [6, 
с. 39]. Метою встановлення даної презумп-
ції є захист добросовісного набувача майна. 
Той з подружжя, хто здійснює повноважен-
ня власника щодо спільного сумісного май-
на, передбачається таким, який діє зі схва-
лення іншого з подружжя. Тому контрагенту 
у правочині немає необхідності отримувати 
підтвердження згоди іншого з подружжя на 
розпорядження спільним майном. Така зго-
да передбачається в силу подружніх відно-
син, заснованих на взаємній довірі та єдності 
особистих та майнових інтересів [4, с. 25; 14, 
с. 32]. 
Проте встановлена статтею 65 СК України 

презумпція згоди одного з подружжя на укла-
дення договорів другим із подружжя щодо їх 
спільного майна має обмежене застосування. 
Виходячи зі змісту ч. ч. 2 та 3 ст. 65 СК Укра-
їни, згода іншого з подружжя презюмується 
тільки при укладенні дрібних побутових до-
говорів. В усіх інших випадках вона повинна 
надаватися у письмовій формі. Відсутність 
такої належно оформленої згоди тягне за со-
бою виникнення в іншого з подружжя права 
на звернення до суду з позовом про визнання 
договору недійсним як такого, що укладений 
другим із подружжя без її, його згоди. У цьо-
му разі визнання такого правочину недійсним 
є заходом відповідальності у сімейному праві. 



140Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2017

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

Підставою для застосування такого захо-
ду, як і у більшості сімейних правопорушень, 
є протиправна винна поведінка одного з по-
дружжя. 
Протиправність у даному разі має два ас-

пекти. По-перше, протиправна поведінка 
дружини чи чоловіка полягає в тому, що він 
(вона) порушує норму СК України і не отри-
мує письмової згоди іншого з подружжя на 
укладення договору на розпорядження май-
ном, що є об’єктом їх права спільної сумісної 
власності. По-друге, така поведінка порушує 
права іншого з подружжя.
Розпорядження майном – так само як і 

володіння та користування – є однією з пра-
вомочностей власника. Зміст даного поняття 
складає самостійну проблему у науці приват-
ного права. Проте межі та мета цієї статті не 
дозволяють розглянути її у повному обсязі. 
Вбачається, що досить повним є наступне ви-
значення обсягу цього поняття: правомоч-
ність власника щодо розпорядження полягає 
у можливості вчинення ним правочинів та 
юридичних вчинків з належним йому май-
ном. 
У юридичній літературі до можливих спо-

собів здійснення власником правомочності 
розпорядження відносять наступні: 1) оплат-
не передання майна у власність іншої особи 
(договори купівлі-продажу, міни); 2) безоплат-
не передання майна у власність іншої особи 
(договір дарування); 3) передання майна у 
користування (договори найму та позички); 
4) передання майна іншій особі для вчинення 
з цим майном дій на користь власника (пере-
робка, договори зберігання, перевезення, за-
става чи завдаток); 5) вчинення щодо майна 
односторонніх правочинів (складання запові-
ту) та юридичних вчинків (знищення майна у 
процесі користування ним) [9, с. 50].
Варто зазначити, що зі змісту ст. 65 СК 

України випливає, що згода одного з подруж-
жя має бути отримана тільки на укладення до-
говорів, тобто двосторонніх правочинів, а од-
носторонні правочини у статті не згадуються. 
Форма згоди залежить від цінності майна, 

яким планує розпорядитися один з подруж-
жя. Так, ч. 3 ст. 65 СК України встановлює, 
що для укладення одним із подружжя догово-
рів, які потребують нотаріального посвідчен-
ня і (або) державної реєстрації, а також дого-

ворів стосовно цінного майна, згода другого з 
подружжя має бути подана письмово. Згода 
на укладення договору, який потребує нота-
ріального посвідчення і (або) державної реє-
страції, має бути нотаріально засвідчена. 
Таким чином, закон встановлює дві кате-

горії договорів, згода одного з подружжя на 
укладення яких має бути оформлена письмо-
во. Перша категорія – це договори з цінним 
майном. Згода на укладення таких договорів 
надається одним із подружжя у простій пись-
мовій формі. Друга категорія договорів – це 
договори, які потребують нотаріального по-
свідчення і (або) державної реєстрації. Згода 
на укладення таких договорів має бути нота-
ріально засвідчена. 
Звертає на себе увагу, що ані Сімейний, 

ані Цивільний кодекси України не містять 
критеріїв визначення цінності майна. Для 
з’ясування змісту даного поняття можна вихо-
дити з того, що у законі міститься визначення 
дрібного побутового правочину та договорів, 
які потребують нотаріального посвідчення 
та (або) державної реєстрації. І таким чином, 
якщо договір не є дрібним побутовим і не є 
таким, що потребує нотаріального посвід-
чення та (або) державної реєстрації, він буде 
вважатися договором щодо цінного майна. 
Такий висновок випливає з аналізу чинного 
законодавства. 
Стаття 31 Цивільного кодексу України від 

16 січня 2003 року (далі – ЦК України) визна-
чає дрібний побутовий правочин як такий, що 
задовольняє побутові потреби особи та стосу-
ється предмета, який має невисоку вартість. У 
законодавстві також названі договори, які по-
требують обов’язкового нотаріального посвід-
чення та (або) державної реєстрації. Це, як 
правило, договори щодо майна, яке має зна-
чну цінність, – нерухоме майно, цілісні майно-
ві комплекси підприємств тощо. Отже, можна 
припустити, що цінне майно – це майно, яке 
має більшу вартість у порівнянні з майном, 
що забезпечує щоденні потреби фізичної осо-
би, проте менше за вартістю того майна, до-
говори щодо якого підлягають нотаріальному 
посвідченню. До такого майна можна відне-
сти, наприклад, меблі, побутову та оргтехніку, 
транспортні засоби тощо. Крім того, врахову-
ючи зміст поняття розпорядження майном, 
можна зауважити, що при цьому здійснюєть-
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ся розпорядження будь-яким майном, що є 
об’єктом права спільної сумісної власності по-
дружжя, в тому числі і грошима. А внаслідок 
розпорядження грошима можна отримати не 
тільки інше майно, а різноманітні роботи та 
послуги, які теж можуть мати значну вартість 
– пошиття ексклюзивного одягу, споруджен-
ня будинку, перевезення у міжнародному 
сполученні, туристичні поїздки, косметичні 
операції тощо. 
Спірним є питання про отримання згоди 

на укладення договору в тому разі, коли дру-
жина чи чоловік ухиляються від надання такої 
згоди або місцезнаходження її (його) взагалі 
невідоме. З цього приводу в юридичній літе-
ратурі існує думка, що якщо чоловік чи дру-
жина, на ім’я якого не зареєстровано спільне 
майно, ухиляється від надання письмової зго-
ди на відчуження майна, то особа, на ім’я якої 
майно зареєстровано, може у порядку ст. 84 
Закону України від 02.09.1993 «Про нотаріат» 
передати заяву своєму чоловікові чи дружині 
з пропозицією з’явитися до нотаріуса для ви-
значення частки чоловіка (дружини) у цьому 
майні. Якщо другий з подружжя не з’явиться 
до нотаріуса у визначений строк і протягом 
місяця після одержання заяви не надішле сво-
їх заперечень, нотаріус може посвідчити дого-
вір від імені чоловіка чи дружини, за яким у 
відповідності до правовстановлюючого доку-
мента значиться майно, без згоди другого з 
подружжя [5, 143; 7, 52 – 53].
Вбачається, що таке вирішення даного 

питання не є оптимальним. Той з подружжя, 
який ухиляється від надання згоди на розпо-
рядження майном, що є об’єктом права спіль-
ної сумісної власності, тим самим опосередко-
вано висловлює свої заперечення проти укла-
дення договору. Укладення договору з таким 
майном без його згоди буде грубим порушен-
ням його майнових прав. Проте нез’явлення 
заінтересованої особи до нотаріуса фактично 
позбавляє особу, яка звернулася за вчинен-
ням нотаріальної дії, права на вільне розпоря-
дження своєю часткою майна, а з іншого боку, 
у разі необхідності і за наявності на те достат-
ніх підстав існує судовий порядок щодо ви-
знання нотаріальної дії недійсною [13, с. 605]. 
У науковій літературі було запропоновано на-
дати одному з подружжя право звернутися до 
суду за згодою на вчинення правочину в разі 

ухилення іншого з подружжя від надання зго-
ди на вчинення правочинів, які потребують 
нотаріального посвідчення чи реєстрації, без 
достатніх підстав [12, с. 7]. 
Якщо отриманню письмової згоди іншого 

з подружжя на розпорядження майном пе-
решкоджає відсутність інформації про місце 
його проживання, вимагається визнання та-
кої особи безвісно відсутньою чи померлою 
[14, с. 34]. Таке вирішення зазначеної пробле-
ми буде сприяти захисту інтересів подружжя 
та контрагентів за правочинами, а також роз-
витку цивільного обороту. 
Другим аспектом протиправності при 

укладенні одним з подружжя договору щодо 
розпорядження спільним майном без згоди 
іншого є порушення прав іншого подружжя. 
Порушеними можуть бути як майнові пра-
ва, так і особисті немайнові права. Остання 
ситуація може мати місце, наприклад, у тому 
разі, коли один із подружжя без згоди іншого 
розпорядився коштами або іншим спільним 
майном, яке було призначено на підтримання 
життєво необхідних потреб хворого подруж-
жя або на його лікування. Тим самим поруше-
не було право на охорону здоров’я іншого з 
подружжя. 
Обидва зазначені аспекти протиправності 

мають велике практичне значення. Адже ч. 2 
ст. 65 СК України не містить будь-яких умов, 
крім відсутності згоди, та орієнтирів щодо обі-
знаності того з подружжя, хто оспорює дого-
вір. Як справедливо вважає І. Спасибо-Фатєє-
ва, це іноді призводить до механічного засто-
сування судом цієї норми, що не лише руйнує 
договірні зв’язки, а й ставить під загрозу ба-
гато договорів, адже більшість із них уклада-
ється саме особами, які перебувають у шлюбі 
[11, с. 80]. Саме тому при розгляді справ про 
визнання недійсними договорів, укладених 
одним з подружжя без згоди іншого, судам 
слід мати на увазі обидва із зазначених аспек-
тів. Оскільки відповідно до норм ЦК України 
визнання договору недійсним є способом за-
хисту прав особи, у чому виникає необхідність 
тільки в разі його порушення, невизнання або 
оспорення, у суді позивачу слід доводити не 
тільки відсутність його згоди на укладення до-
говору, а й те, яке саме його право порушене 
при укладенні договору другим із подружжя 
без його згоди. 
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Вочевидь, ненадання одним із подружжя 
суду доказів порушення його прав унаслідок 
укладення договору без його згоди, має слу-
гувати підставою для відмови у позові. Це по-
яснюється тим, що при визнанні недійсним 
договору, який укладений щодо майна, що є 
спільною сумісною власністю подружжя, од-
ним із подружжя без згоди іншого, відбуваєть-
ся колізія інтересів подружжя та контрагентів 
за таким договором. Така колізія у юридичній 
науці не знайшла свого однозначного вирі-
шення. Одна група вчених вважає, що «з ме-
тою захисту матеріального сімейного інтересу 
при реалізації подружжям правомочностей 
власників слід визнати інтерес третьої особи 
менш пріоритетним у порівнянні з сімейним 
інтересом у разі відчуження необхідного сім’ї 
майна» [1, с. 52; 2, с. 10]. Інші вчені вважають, 
що «навіть у тому разі, якщо один з подруж-
жя, вчиняючи правочин діє не в інтересах 
сім’ї, доводиться виходити з першості інте-
ресів добросовісного набувача та для гарантії 
його прав свідомо йти на ризик обмеження 
майнових інтересів іншого з подружжя»-
[3, с. 86; 10, с. 175].
Проте норми чинного сімейного законо-

давства України сконструйовані таким чином, 
що пріоритет однозначно надається інтересам 
подружжя та сім’ї. Для визнання недійсним 
договору щодо розпорядження майном, що 
набуте у шлюбі, який вчинений одним з по-
дружжя з порушенням вимог, передбачених 
частинами 2 та 3 ст. 65 СК України, необхід-
ним і достатнім є підтвердження тільки факту 
відсутності згоди одного з подружжя на вчи-
нення такого договору. При цьому добросо-
вісність набувача у договорі не має значення. 
З цього пріоритету виходить і судова практи-
ка, визнаючи такі договори недійсними. 
У науці сімейного права і дотепер точаться 

дискусії про те, у якому обсязі має бути визна-
ний недійсним договір, укладений одним із 
подружжя без згоди іншого. З. В. Ромовська 
вважає, що такий правочин має визнаватися 
недійсним тільки у частині вартості майна, 
яка належить іншому з подружжя [8, с. 34]. 
Інші вчені справедливо вважають, що майно 
подружжя є не частковою, а спільною суміс-
ною власністю. У період знаходження у шлю-
бі до поділу спільного подружнього майна ні 
про яку частку одного з подружжя у ньому 

говорити не можна. І якщо один з подружжя 
розпорядився спільним майном без згоди ін-
шого, слід визнавати недійсним договір від-
носно всього відчуженого майна [7, с. 53 – 54; 
10, с. 186 – 187]. Таким само шляхом йде судо-
ва практика. 
Проте, враховуючи складність таких справ 

та з метою захисту майнових прав потерпіло-
го подружжя, в абз. 2 п. 30 своєї постанови від 
31.12.2007 року № 11 «Про практику засто-
сування судами законодавства при розгляді 
справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, 
визнання його недійсним та поділ спільного 
майна подружжя» Пленум Верховного Суду 
України зазначив, що у випадку, коли при 
розгляді вимоги про поділ спільного суміс-
ного майна подружжя буде встановлено, що 
один із подружжя здійснив його відчуження 
чи використав його на свій розсуд проти волі 
іншого з подружжя і не в інтересах сім’ї чи не 
на її потреби або приховав його, таке майно 
або його вартість має враховуватися при його 
поділі.

Висновки
Такий захід відповідальності, як визнання 

недійсним договору, що укладений одним 
із подружжя без згоди другого з подружжя, 
якщо цей договір виходить за межі дрібно-
го побутового, має застосовуватися при на-
явності двох юридичних фактів, які мають 
обов’язково встановлюватися судом під час 
розгляду справи. До таких фактів належать: 
1) відсутність згоди одного з подружжя на 
укладення договору; 2) порушення таким до-
говором майнових або особистих немайнових 
прав іншого з подружжя. Неврахування обох 
цих критеріїв тягне за собою нестабільність 
цивільного обороту, порушення прав добро-
совісних контрагентів подружжя за догово-
ром та зловживання подружжям правом на 
визнання «незручного» для них договору не-
дійсним. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена характеристиці та-

кого заходу відповідальності у сімейному праві, 
як визнання недійсним договору, укладеного од-
ним з подружжя без згоди іншого, щодо майна, 
яке є об’єктом права їх спільної сумісної влас-
ності. Автором визначені підстави та умови 
застосування цього заходу. В ході дослідження 
проблемних питань застосування названого 
заходу сімейно-правової відповідальності було 
зроблено висновок, що він не може бути засто-
совуваний, якщо цим договором не порушено 
майнові або особисті немайнові права іншого з 
подружжя, згода якого була необхідна для його 
укладення. 
Ключові слова: відповідальність у сімей-

ному праві, подружжя, спільна сумісна влас-
ність, визнання договору недійсним, згода, но-
таріальне посвідчення, майно. 

SUMMARY 
The article is focused on the characteristics of 

such a measure of responsibility within family law 
as recognition of a contract concluded by one of 
the spouses without the consent of another one as 
invalid, concerning the property that is the object 
of the right of their common joint ownership. The 
author has determined the grounds and conditions 
for the application of this measure. In the course 
of studying problematic issues of the application of 
this measure of family and legal responsibility, the 
author has concluded that it can not be applied, 
if this contract does not violate the property or 
personal non-property rights of another spouse, 
whose consent was necessary for its conclusion.

Key words: responsibility within family law, 
spouses, common joint ownership, recognition of a 
contract as invalid, consent, notarization, property.
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ÂÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÎÎÍ ÇÁÐÎÉÍÈÕ 

ÊÎÍÔË²ÊÒ²Â ÍÀ ÏÐÈÊËÀÄ² 
ÊÎËÈØÍÜÎ¯ ÞÃÎÑËÀÂ²¯

В статье, основываясь на анализе дей-
ствующего законодательства и деятельности 
Международного трибунала для бывшей Югос-
лавии, освещена международная миротворче-
ская практика деятельности ООН.
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енное преступление, преступление против 
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ймовірні місця злочинів. Власне, у її висно-
вках і було рекомендовано створити судовий 
орган для розслідування вчинених злочинів 
і покарання злочинців. У своїй резолюції 
764 (1992) ООН засудила жорстокі дії, що 
мали місце в колишній Югославії на початку 
1990-х років, вказавши на потребу покарати 
винних [1].
Наступним кроком стало вжиття заходів 

щодо розслідування порушень з допомогою 
окремих держав та міжнародних гумані-
тарних організацій, але, зважаючи на ма-
лоефективність подібних дій, Рада Безпеки 
ООН 22 лютого 1993 року у резолюції 808 
фактично вирішила питання про створен-
ня Міжнародного трибуналу щодо колиш-
ньої Югославії (повна назва - «Міжнародний 
трибунал для судового переслідування осіб, 
відповідальних за серйозні порушення між-
народного гуманітарного права, скоєних 
на території колишньої Югославії з 1991 
року»), що остаточно було довершено 25 
травня 1993 року [2].
Наданню Трибуналу мандату ООН од-

разу вирізнило його з-поміж подібних йому 
інституцій, котрі створювалися на основі 
міжнародного договору. Ні Нюрнберзький, 
ні Токійський міжнародні військові трибу-
нали не спиралися на конкретну законодав-
чу базу, на відміну від трибуналу в Гаазі [4]. 
Втім, досі лунають і думки про неправочин-
ність створення такої інституції. До прикла-
ду, російський публіцист Олександр Мезяєв 
звернув увагу на те, що було порушено фун-
даментальний загальний принцип права, 

Жорстокість і насилля щодо цивільних 
осіб завжди спонукає не лише до співчуття, 
але й до пошуку засобів захисту і встанов-
лення справедливості. Яскравим прикладом 
такої ситуації є колишня Югославія, грома-
дянські війни в якій на початку 1990-х років 
супроводжувалися злочинами проти людя-
ності та етнічними чистками. Цей конфлікт 
став одним з наймасштабніших у XX ст., зо-
крема у кількості жертв серед мирного на-
селення і спонукав міжнародну спільноту до 
рішучих дій. Аналізуючи сьогодення, зброй-
ний конфлікт на Сході України і щоденні 
численні злочини, які порушують основопо-
ложні права і свободи людини і громадяни-
на, вважаємо, що дослідження міжнародної 
практики ООН, яка спрямована на врегу-
лювання і вирішення подібних конфліктів, 
є об’єктивною необхідністю для України.
Восени 1992 Рада Безпеки ООН створи-

ла спеціальну комісію експертів, яка мала 
вивчити інформацію про порушення Же-
невських конвенцій на теренах колишньої 
Югославії. Комісія не лише вивчала доку-
менти, але й здійснила декілька виїздів на 
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визнаний всіма правовими системами «Ніх-
то не може передати іншому більше прав, 
між має сам» [5]. Натомість Наталія Дрьомі-
на у своєму дослідженні твердить протилеж-
не: підстави створення трибуналу входили 
до повноважень Ради Безпеки, відповідно 
до глави 7 Статуту ООН, згідно з яким вона 
вирішує, які дії слід прийняти у зв’язку з існу-
ванням загрози світовому миру і безпеці [6] .
Власне МТКЮ є першим судом з вій-

ськових злочинів, створеним ООН і першим 
міжнародним трибуналом з військових зло-
чинів з часів Нюрнберзького і Токійського 
трибуналів. Важливо, однак звернути увагу, 
що, по суті справи, ці процеси стали «судом 
переможців над переможеними» [6]. Що ж 
до МТКЮ, то це орган міжнародного спів-
товариства, який розглядає справи про зло-
чини незалежно від того, на чиєму боці були 
ті, хто їх вчинили. У свою чергу, дослідни-
ця Катерина Шимкевич, прагнучи виявити 
спільні та відмінні аспекти між Нюрнберзь-
ким і Гаазьким трибуналами, зазначає, що 
спільність між двома трибуналами полягає 
в подібності введення досудового слідства 
і судом виключно над високопосадовцями. 
Що ж до відмінного, то це передусім те, що 
Гаазький трибунал не розглядав злочини 
проти миру [7].
Згідно зі Статутом Гаазького трибуналу 

до його компетенції входять злочини про-
ти людства, геноцид, військові злочини, що 
пов’язані зі серйозними порушеннями Же-
невських конвенцій 1949 р.,а також із пору-
шеннями правил та звичаїв ведення війни 
[3]. Важливо, що геноцид у Статуті Міжна-
родного кримінального трибуналу виділе-
ний як окремий злочин (окремий пункт), на 
відміну від Нюрнберзького. На наш погляд, 
слід звернути увагу і на те, що Гаазький 
трибунал був створений безпосередньо під 
час військових дій на території колишньої 
Югославії.
Діяльність МТКЮ обмежена географіч-

ними межами, згідно зі Статутом його тери-
торіальна юрисдикція не поширюється на 
Словенію. Трибунал може судити окремих 
осіб, але не організації і не уряди окремих 
держав. Найбільше покарання, яке може 
винести МТКЮ, – довічне ув’язнення.

Трибунал складається з трьох палат: двох 
судових та апеляційної, а також канцелярії 
та секретаріату. До його складу входять 27 
суддів, серед яких 15 таких, що працюють 
на постійній основі, а 12 переобираються що 
чотири роки (ad litem). Цікавим є той факт, 
що з квітня 2002 по січень 2005 року суддею 
трибуналу ad hoc був український юрист – 
міжнародник Володимир Василенко.
У розрізі практичної діяльності трибу-

налу варто зазначити, що по «югославській 
справі» проходить 161 обвинувачений (роз-
глянуто справи щонайменше 126 з них). 
З-поміж них 13 осіб були виправдані, 64-за-
суджені; 13 справ передано у місцеві суди, 
36 відкладено або припинено через смерть 
обвинувачених чи зняття з них звинувачень.
Варто зазначити, що діяльність трибу-

налу викликає неоднозначну реакцію у сві-
товій громадськості, передусім у Сербії, де 
його вважають нелегітимною інституцією.
Колишній прокурор МТКЮ Карла Дель 

Понте згадувала у своїй книзі лист від пол-
ковника Йоіфі, що «так званий Гаазький 
трибунал – це протизаконний інститут, 
створення якого суперечить умовам Хартії 
ООН і міжанародному праву в цілому…»[8] 
У свою чергу, президент СРЮ В. Коштуніца, 
що мав прозахідні погляди, одразу ж після 
виборів заявив на телебаченні, що Міжна-
родний трибунал є «політичним дітищем 
США, а не реальним міжнародним інститу-
том»[8].
Що ж до переслудування військових 

злочинців, то це ще більш дискусійне питан-
ня. Як зауважив у своїй книзі А. Козицький, 
багато засуджених у Гаазі, незважаючи на 
судове переслідування та вироки, що виніс 
трибунал, вважаються героями на батьків-
щині і мають значний політичний авторитет 
[9].
Висновки. Діяльність і правове тлума-

чення МТКЮ змінило уявлення світової 
спільноти про геноцид як такий. Утім, як 
не прикро констатувати, але його діяльність 
була до певної міри заполітизованою: західні 
країни стали фактично на бік слабшої сторо-
ни конфлікту, виступивши проти сильнішої 
(Сербії); Російська Федерація навпаки - за-
судила прискіпливість до сербів і надмірну 
поблажливість до хорватів і босняків. Вод-
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ночас, не потрібно забувати, що югославські 
війни - це конфлікт, де до вчинення військо-
вих злочинів вдавалися усі сторони, тому, 
на нашу думку, при здійсненні правосуддя 
слід відкидати національні й релігійні чин-
ники. А взагалі, бажання покарати винних 
у військових злочинах, етнічних чищеннях 
чи епізодах геноциду у колишній Югосла-
вії правовими методами повинне, сподіває-
мося, запобігти повторенню подібних жах-
ливих діянь у світовій історії. Окрім цього, 
сподіваємося, що практика міжнародної 
миротворчої діяльності щодо врегулювання 
збройних конфліктів буде врахована і при 
вирішенні проблемних питань в Україні.
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SUMMARY 
In this article was highlited the international 

peaceful activity of the United Nation on the 
analysis of the current legislation and practice of 
activity of the International Criminal Tribunal for 
the Former Yugoslavia.

Key words: military confl ict, war crime, crime 
againts peace, genocide.

АНОТАЦІЯ 
У статті на основі аналізу чинного зако-

нодавства та діяльності Міжнародного три-
буналу для колишньої Югославії висвітлена 
міжнародна миротворча практика діяльнос-
ті ООН.
Ключові слова: військовий конфлікт, вій-

ськовий злочин, злочин проти миру, геноцид.
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Статья посвящена исследованию содер-
жания взаимодействия финансового и кон-
ституционного права и правовых форм, в 
которых оно реализуется, а также вопросов 
юридического содержания признания консти-
туционных норм базой финансового права.
В связи с этим в статье выдвигается и 

обосновывается тезис о том, что взаимодей-
ствие финансового и конституционного права 
заключается, в частности, в том, что: а) су-
ществуют конституционно-правовые нормы, 
регулирующие конституционные отношения 
и влияющие на финансовые отношения; б) 
имеются конституционные нормы, регулиру-
ющие отношения, которые одновременно яв-
ляются предметом конституционного и фи-
нансового права; в) нормативно закреплены 
принципы конституционного права, регулиру-
ющие отношения, которые одновременно яв-
ляются конституционными и финансовыми; 
г) существуют нормы и принципы конститу-
ционного права, которые являются общими и 
распространяются как на конституционные 
отношения, так и на отношения, регулируе-
мые нормами финансового права и других от-
раслей права.
Ключевые слова: финансовое право; кон-

ституционное право; правовая норма; прин-
ципы права.
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ознаки аксіоми уявлення про конституційні 
норми як базу для всіх галузей національної 
системи права [1, с. 11; 2, с. 10]. Викладене 
дає підстави стверджувати, що за відсутнос-
ті ґрунтовного і всебічного аналізу змісту та-
кої взаємодії та правових форм, у яких вона 
відбувається, без вирішення питання про 
юридичний зміст визнання конституційних 
норм як бази фінансового права неможли-
вим є вирішення як доктринальних, так і 
правотворчих і правозастосовних проблем 
фінансового права. 
Базою для вирішення питань про вза-

ємодію конституційного та фінансового пра-
ва є дослідження предмета конституційного 
права, які виконувалися А.І. Лепьошкіним, 
В.Ф. Котоком, М.В. Баглаєм, О.Є. Кута-
фіним, Ю.М. Тодикою, Погорілко В.Ф. та 
іншими вченими. Питання взаємодії та 
взаємозв’язку фінансового права та консти-
туційного права в загальному вигляді роз-
глядали провідні вчені в галузі фінансового 
права – Ю.А. Ровинський, В.В. Безчеревних, 
М.М. Піскотин, Л.К. Воронова, Н.І. Хіміче-
ва, О.Н. Горбунова, Н.Ю. Пришва, А.І. Ху-
дяков, С.В. Запольський, П.С. Пацурків-
ський, О.П. Орлюк та інші. При цьому, як 
правило, визначалися лише загальні риси 
взаємозв’язку фінансового та конституцій-
ного права та базові положення щодо вза-
ємодії цих галузей права.
Викладене, на думку автора, свідчить 

про актуальність наукового завдання дослі-
дження проблеми особливостей і форм вза-

Дослідження взаємодії фінансового і 
конституційного права є необхідним для 
визначення місці фінансового права в сис-
темі права вже з огляду на таке, що набуло 
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ємодії конституційного і фінансового права, 
вирішення якого і складає мету даної статті.
Суть проблеми співвідношення консти-

туційного права з іншими галузями права 
повинна пов’язуватись, по-перше, з най-
вищою юридичною силою правових норм, 
що встановлюються Конституцією України-
(ч. 2 ст. 8 Конституції України). Як визнаєть-
ся, найвищу юридичну силу, ці норми ма-
ють не тільки стосовно інших конституцій-
них норм, а й стосовно норм інших галузей 
права. За винятком конституційного права, 
некоректним було б говорити про вищу 
юридичну силу норм однієї галузі права по-
рівняно з нормами іншої галузі права, яки-
ми б нормативно-правовими актами вони 
не встановлювались, бо одні та інші із на-
званих норм регулюють різні суспільні від-
носини, що виключає логічність порівняння 
їх юридичної сили. Тому до співвідношення 
конституційного права з іншими галузями 
права, зокрема – з фінансовим, слід підхо-
дити більш уважно, враховуючи специфі-
ку конституційного права. Це передбачає 
перш за все врахування специфіки предмета 
конституційного права.
При цьому слід зазначити, що С. С. Алек-

сєєв відносив державне право (яке наразі 
позначається як конституційне) до категорії 
профілюючих (фундаментальних) галузей 
права [3, с. 247], які (галузі) відрізняються 
юридичною «чистотою», яскравою контраст-
ністю, юридичною несумісністю [3, с. 248]. 
Не вдаючись до загальної оцінки цього 
твердження, зауважимо, що воно не відо-
бражає належним чином співвідношення 
конституційного і фінансового права. Ще в 
60-ті роки минулого століття чітко вияви-
лись дві наукові позиції щодо предмета кон-
ституційного права. Одна із них обґрунтову-
валась А. І. Лепьошкіним, який відстоював 
концепцію вузького розуміння предмета 
державного права як відносин щодо устрою 
держави та реалізації державної влади [4, с. 
24-33]. В. Ф. Коток відстоював більш широке 
розуміння предмета конституційного пра-
ва, включив до нього всі відносини у сфері 
політики, економіки і суспільного питання, 
які регулювались положеннями чинної на 
той час Конституції Союзу РСР 1936 р. [5, с. 
6-66].

У пострадянський період М. В. Баглай у 
своєму підручнику з конституційного права, 
що витримав багато видань, дещо розширив 
предмет конституційного права порівняно 
з концепцією А. І. Лепьошкіна, але звузив 
його порівняно з концепцією В. Ф. Котока. 
На його думку, до предмета конституційно-
го права належать відносини між людиною 
та державою і суспільні відносини з приводу 
державного устрою і державної влади [6, с. 5]. 
О. Є. Кутафін розширив коло відносин, що 
регулюються конституційним правом, за ра-
хунок тих відносин, які регулюються норма-
ми, що не є обов’язковим атрибутом цієї га-
лузі права, але включаються до неї, якщо в 
цьому зацікавлена держава [7, с. 7-28]. Дум-
ка О. Є. Кутафіна видається прийнятною як 
у загальнотеоретичному аспекті (оскільки 
вона враховує роль такого суб’єктивного 
чинника як зацікавленість держави при ви-
значенні предмета галузей права і форму-
ванні системи права), так і, зокрема, стосов-
но предмета конституційного права (оскіль-
ки дає змогу врахувати положення Консти-
туції України при визначенні предмета кон-
ституційного права та його співвідношення 
з предметом фінансового права).
Позиція О. Є. Кутафіна знаходить при-

хильників серед науковців України. Так, 
О. В. Совгиря і Н. Г. Шукліна радять «по-
годитися з точкою зору О. Є. Кутафіна, від-
повідно до якої предмет конституційного 
права будь-якої держави не має бути раз і 
назавжди даним. Він залежить від змісту 
конституції та інших основоположних доку-
ментів, що діють у державі на даному етапі 
розвитку [8, с. 10]. З таким підходом пого-
джувався і Ю. М. Тодика, який писав: «Спе-
цифіка предмета цієї галузі права знаходить 
свій вияв у тому, що її норми регламентують 
відносини, які складаються в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства: політичній, 
економічній, соціальній, духовній. Законо-
давство (очевидно, – конституційне – Авт.) 
регулює базові відносини в цих сферах...» [9, 
с. 6].
Таке розуміння предмета конституцій-

ного права дає підставу для дослідження 
взаємодії конституційного і фінансового 
права за наступними напрямами: а) вплив 
на фінансові відносини конституційно-пра-
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вових норм, що регулюють конституційні 
відносини; б) регулювання конституцій-
ними нормами відносин, що одночасно є 
предметом і конституційного і фінансового 
права; в) регулювання принципами консти-
туційного права відносин, які одночасно є 
конституційними і фінансовими; г) регулю-
вання загальними нормами і принципами 
конституційного права, як відносин, що є 
конституційними, так і відносин, що регу-
люються нормами фінансового права та ін-
ших галузей права.
Визначення певних суспільних відносин 

одночасно предметом фінансового і консти-
туційного права права відкриває можливість 
вирішення колізій між конституційно-пра-
вовими нормами, що встановлені Конститу-
цією, та нормами фінансового права. Вони 
вирішуються на користь правових норм, що 
встановлені Конституцією, оскільки останні 
мають вищу юридичну силу (частина друга 
ст. 8 Конституції).
При цьому слід також враховувати, що 

конституційне право є «не стільки конкрет-
ним, скільки концентрованим правом» (ці 
слова німецького науковця П. Лерхе цитує 
Е. Шмідт-Ассманн [10, с. 12]). Слова «кон-
центроване право» слід розуміти так, що 
конституційно-правові норми є нормами 
високого рівня узагальнення. До того ж 
часто в конституціях формулюються поло-
ження, що містять у собі не тільки правові 
норми, а й декларації конституцієдавця про 
його політичні, соціальні, економічні та інші 
наміри. Тому при наданні переваги право-
вим нормам, що закріплені в Конституції 
України, необхідно виявляти належну обе-
режність .
Оскільки ми визнали, що конституцій-

не право (а отже, – і Конституція) регулює 
у відповідній частині фінансові відносини, 
логічно буде визнати, що Конституція Укра-
їни у тій же частині є актом фінансового за-
конодавства. Тому слід позитивно оцінити 
положення п. 3.1 ст. 3 Податкового кодексу, 
згідно з яким податкове законодавство скла-
дається, зокрема, з Конституції України, і 
положення п. 1 ч. 1 ст. 4 Бюджетного Ко-
дексу, відповідно до якого бюджетне зако-
нодавство складається, зокрема з Конститу-
ції України. Для порівняння зазначимо, що 

Цивільний кодекс (ст. 4) прямо не включив 
Конституцію до складу актів цивільного за-
конодавства, містить вельми невизначене 
формулювання «основу цивільного законо-
давства становить Конституція України», 
тобто уникає відповіді на запитання про те, 
чи регулює Конституція (і конституційне 
право) цивільні відносини.
У зв’язку з цим увагу науковців привер-

нула проблема галузевої належності відно-
син щодо встановлення податків і зборів. 
В. О. Яговкіна віднесла їх до категорії по-
даткових [11, с. 10]. І. Л. Самсін з цього при-
воду заперечив, що згідно зі ст. 92 Консти-
туції України встановлення податків і зборів 
належить до повноважень Верховної Ради, а 
тому відповідні відносини є конституційни-
ми, а в результаті правового врегулювання 
набувають форми конституційно-правових 
відносин [12, с. 23]. 
Здійснюються спроби віднести пра-

вотворчу діяльністю державних органів 
у сфері фінансів до предмета фінансово-
го права через визнання такої діяльності 
«фінансовою діяльністю держави». Так, 
Д. М. Валєєв пише, що фінансова діяль-
ність є частиною компетенції представ-
ницьких органів влади, які у процесі зако-
нодавчої діяльності «беруть безпосередньо 
участь у механізмі вказаної діяльності» [13, 
с. 7]. Далі автор вказує на розгляд у Раді 
Федерації Російської Федерації прийнятих 
Державною Думою федеральних законів з 
питань федерального бюджету, федераль-
них податків і зборів, фінансового, валют-
ного, кредитного регулювання, грошової 
емісії [13, с. 7].
На нашу думку, слід виходити з наступ-

ного. Конституція України визначає струк-
туру органів державної влади, порядок їх 
утворення і функціонування. Відповідні 
норми конституційного права регулюють 
конституційні відносини і не можуть регу-
лювати відносини фінансові, хоч би йшлося 
про структуру, порядок утворення і функ-
ціонування органів, що мають бути названі 
фінансовими, а відносини, що регулюють-
ся такими нормами, не є фінансовими. Те 
ж саме слід сказати і про норми конститу-
ційного права, які встановлюють повнова-
ження державних органів, хоч би це були і 
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повноваження щодо встановлення норм фі-
нансового права. 
Встановлюють норми конституційного 

права і не встановлюють норми фінансового 
права й положення пункту 1 частини другої 
ст. 92 Конституції, згідно з якою виключно 
законами встановлюється «Державний бю-
джет України і бюджетна система України; 
система оподаткування, податки і збори; 
засади створення і функціонування фінан-
сового, грошового, кредитного та інвести-
ційного ринків; статус національної валюти, 
а також статус іноземних валют на терито-
рії України; порядок утворення і погашен-
ня державного внутрішнього і зовнішнього 
боргу; порядок випуску та обігу державних 
цінних паперів, їх види і типи;».
Інакше має бути кваліфікована лише ді-

яльність Верховної Ради щодо прийняття 
законів про Державний бюджет України. 
Справа в тому, що такими законами не тіль-
ки встановлюються норми фінансового пра-
ва, а й здійснюється розподіл бюджетних 
коштів. Тому хоч такі закони, як і будь-які 
інші, приймаються в межах конституційно-
правових відносин, діяльність щодо при-
йняття законів про Державний бюджет не 
позбавлена фінансового змісту, а положення 
п. 4 частини першої статті 85 Конституції, 
згідно з яким до повноважень Верховної 
Ради належить затвердження Державного 
бюджету України, слід кваліфікувати так, 
що воно встановлює норму конституційного 
права, що регулює відносини, які одночасно 
є і конституційними, і фінансовими.
Положення п. 6 частини першої ст. 85 

Конституції, згідно з яким Верховна Рада 
затверджує загальнодержавні програми 
економічного, науково-технічного, соціаль-
ного, національно-культурного розвитку, 
охорони довкілля також, як і положення 
про прийняття Верховною Радою законів, 
не може бути інтерпретоване як прояв без-
посереднього регулювання відносин фінан-
сової діяльності держави, хоч так іноді і вва-
жається [14, с. 48].
Звертає на себе увагу та обставина, що 

встановлення законодавчими актами видів 
нормативно-правових актів, що регулюють 
відповідні суспільні відносини, є звичайним 
для вітчизняного законодавства. Це ніяк не 

означає, що у такий спосіб встановлюються 
норми відповідної галузі права. Тому слід 
враховувати, що положення абзацу першо-
го ч. 2 ст. 4 Бюджетного кодексу («Бюджет-
на система України і Державний бюджет 
України встановлюються виключно цим Ко-
дексом та законом про Державний бюджет 
України») встановлює не норму фінансового 
права, а норму конституційного права. Ця 
норма фінансові відносини не регулює, а 
може на них тільки впливати. 
Інші положення Конституції встановлю-

ють конституційно-правові норми, які регу-
люють відносини, що одночасно є конститу-
ційними і фінансовими. Зокрема такими є 
положення ч. 4 ст. 95, ч. 1 ст. 96, ч. 2. ст. 96 
Конституції тощо, які регулюють і конститу-
ційні, і фінансові відносини. 
Зазначимо, що з урахуванням викладе-

ного помилковим було б твердження про 
те, що положення ст. 3 Бюджетного кодексу 
України про бюджетний період, що є ана-
логічним положенню частини першої ст. 96 
Конституції; положення ч. 3 ст. 37 БК про 
подання проекту закону про Державний бю-
джет України до Верховної Ради, що є анало-
гічним положенню частини другої ст. 96 Кон-
ституції тощо, встановлюють норми не тіль-
ки фінансового, а й конституційного права.
Вище були названі конституційні поло-

ження, у яких закріплюються норми кон-
ституційного і фінансового права, що регу-
люють відносини, які одночасно належать 
до предмета конституційного і фінансового 
права. Тепер розглянемо положення Кон-
ституції, у яких закріплюються принци-
пи, чинність яких не виходить за межі тих 
конституційних відносин, які одночасно є 
відносинами фінансовими. При цьому слід 
пояснити наступне. Те, що Конституція 
встановлює норми прямої дії (частина третя 
ст. 8 Конституції), не може бути предметом 
дискусії. Але слід визнати, що Конституція 
встановлює не тільки норми прямої дії, а й 
принципи. Як писав Ю. М. Тодика, визна-
чення нормативності Конституції та її прин-
ципів – необхідна умова становлення та 
дотримання режиму законності [1, с. 17]. З 
цим не можна не погодитись, якщо йдеть-
ся про правові норми, що встановлюються 
Конституцією. Що стосується принципів, то 
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стосовно них висловлюється також думка, 
згідно з якою «принципи права визнають 
джерелами лише там, де в державі панує 
природно-правова доктрина, або у мусуль-
манських державах» [1, с. 429]. У зв’язку з 
цим звертає на себе увагу висловлена у нау-
ковій літературі думка про те, що принципи 
вміщують у собі правові норми і декларації 
[15, с. 564]. Розпізнати принципи, відмеж-
увати їх від норм прямої дії, що не є прин-
ципами, не так трудно. Трудніше довести, 
що принципи треба розуміти так, як на це 
вказано вище, і що для їх розпізнання слід 
використовувати критерій соціального кон-
тексту. 
Конституційним положенням, яке фор-

мулює принцип, що вміщує в собі норму 
конституційного права, а також деклара-
цію (програмний момент), є частина перша 
ст. 95 Конституції. Очевидно, неправильно 
було б заперечувати наявність у змісті час-
тини першої ст. 95 Конституції конституцій-
но-правової норми. Проте неможливо запе-
речувати і наявність декларації у місті цього 
законодавчого положення. За таких умов 
суспільство і держава мають ще пройти зна-
чну відстань від положення, що склалось на 
цей день, до положення, за якого деклара-
ція у змісті частини першої ст. 95 Конститу-
ції перетвориться на правову норму.
Принцип, у якому поряд з декларацією 

закріплюється норма конституційного пра-
ва, встановлюється частиною третьою ст. 95 
Конституції («держава прагне до збалансо-
ваності бюджету України»). Це формулю-
вання є вельми коректним, реалістичним. 
Не встановлюється, що держава «забезпе-
чує» збалансованість бюджету, а тільки по-
кладається на державу обов’язок прагнути 
до такого забезпечення. Що стосується на-
явності у цьому конституційному положенні 
норми конституційного права і норми фі-
нансового права, то вона не повинна викли-
кати сумнівів. 
Слід враховувати також, що зв’язки кон-

ституційного права з фінансовим правом 
не обмежуються сферою взаємодії норм і 
принципів фінансового права з тими нор-
мами і принципами конституційного права, 
що регулюють відносини, які одночасно є 
конституційними і фінансовими. Якщо ви-

ходити з того, що необхідною є глибока ін-
теграція фінансового права в конституційне 
право, фінансове право повинне відповідати 
не тільки тим нормам і принципам консти-
туційного права, які спеціально призначені 
для регулювання відносин, які одночасно є 
конституційними і фінансовими, а й нормам 
і принципам конституційного права, які є 
загальними і поширюються як на відноси-
ни, що є конституційними, так і на відноси-
ни, що регулюються низкою інших галузей 
права.
І якраз тут виявляються істотні відсту-

плення фінансового законодавства і навіть 
самої ідеології фінансового права від по-
ложень Конституції і праворозуміння, що 
випливає із неї. Йдеться про принцип вер-
ховенства права (частина перша ст. 8 Кон-
ституції) і про положення ст. 3 Конституції, 
згідно з яким діяльність держави спрямову-
ється на утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини, а держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність. Ідея примату 
публічного інтересу для Конституції Украї-
ни і науки конституційного права є чужою. 
Для науки фінансового права, як створю-
ється враження після вивчення публікацій 
з проблем фінансового права, ця ідея є рід-
ною. Про це ж свідчить у багатьох випад-
ках й зміст актів фінансового законодавства. 
Йдеться, зокрема про положення підпункту 
3 п. 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» Бюджетного кодексу, яке, во-
чевидь, спрямоване на захист публічних 
інтересів (інтересів відповідних бюджетів):-
«У разі безспірного списання коштів дер-
жавного бюджету (місцевих бюджетів) Каз-
начейство України відображає в обліку 
відповідні бюджетні зобов’язання розпо-
рядника бюджетних коштів, з вини якого 
виникли такі зобов’язання». Приписується 
також, що «погашення таких бюджетних 
зобов’язань здійснюється виключно за ра-
хунок бюджетних асигнувань цього розпо-
рядника бюджетних коштів», а одночасно 
з цим «розпорядник бюджетних коштів 
зобов’язаний привести у відповідність з 
бюджетними асигнуваннями інші взяті бю-
джетні зобов’язання». Це – не просто фінан-
сово-правові норми, що регулюють відпо-
відні процедурні відносини, бо вони обмеж-
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ують виконання судових рішень. Вони, по 
суті, блокують реалізацію правових норм, 
що встановлюють право особи на відшкоду-
вання шкоди за рахунок держави, оскільки 
у держави кошти на відшкодування шкоди 
є, але їх може не бути як бюджетних асигну-
вань розпорядника бюджетних коштів, що 
завдав шкоди особі.
У фінансовому законодавстві є найбільш 

помітними спроби законодавця порушити 
принцип пропорційності у відносинах між 
державою та особою. С. В. Шевчук з поси-
ланням на практику Європейського суду з 
прав людини пише, що принцип пропорцій-
ності пов’язується з пошуком справедливого 
балансу між загальними інтересами та за-
хистом основних прав індивіда [16, c. 74].-У 
свою чергу, Конституційний Суд України 
пов’язує принцип верховенства права з іде-
ологією справедливості [17]. Тому є підстави 
стверджувати, що пропорційність у відноси-
нах між державою та платниками податків 
– це вимога принципу верховенства права, 
що закріплений у частині першій ст. 8 Кон-
ституції України. 
У зв’язку з цим звернемо увагу на те, які 

наслідки тягне за собою порушення платни-
ками податків строку погашення грошових 
зобов’язань перед бюджетом, з одного боку, 
і порушення державними органами строків 
бюджетного відшкодування податку на до-
дану вартість та повернення безпідставно 
(помилково) або надмірно сплачених подат-
ків і зборів. Допущення платником податків 
порушення строку сплати самостійно визна-
ченого ним грошового зобов’язання тягне 
відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 
10 відсотків суми такого зобов’язання (від 
1 до 30 днів включно) або розмірі 20% (при 
простроченні більше 30 днів) суми грошово-
го зобов’язання (ст. 126 Податкового кодек-
су України). Крім того, на суму податково-
го боргу, що складається із суми податку і 
штрафу, нараховується пеня «із розрахунку 
120% річних облікової ставки Національно-
го банку України» (п. 129.4 ст. 129 Податко-
вого кодексу). Легко помічається жорсткий 
підхід до платника податків і прагнення за-
хистити інтереси держави чи територіаль-
ної громади-власника бюджетних коштів. 

Водночас, при поверненні із бюджету 
помилково (безпідставно) або надміру спла-
чених податків, зборів ст. 43 Податкового 
кодексу не допускає нарахування на суму, 
що підлягає поверненню, пені чи відсотків. 
Не передбачається нарахування пені чи від-
сотків навіть при простроченні повернен-
ня помилково (безпідставно) або надміру 
сплачених податків, зборів. А підпункт 5 п. 
9 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні по-
ложення» Бюджетного кодексу встановлює, 
що списання коштів з бюджету за рішенням 
суду щодо повернення платнику податків 
надмірно та/або помилково сплачених по-
датків і зборів (обов’язкових платежів) та ін-
ших доходів бюджету проводиться у межах 
надмірно та/або помилково сплачених ним 
до бюджету коштів. Тут абсолютно чітко 
формулюється фінансово-правовий припис, 
адресований Казначейству, виконувати від-
повідні судові рішення не повністю, а лише 
у відповідній частині. Подібна «ідеологія» 
за межами фінансового права видається не-
можливою. 
Якщо порівняти положення ст. 126,-

п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу, – з од-
ного боку, і положень ст. 43 Податкового 
кодексу і підпункту 5 п. 9 розділу VI «При-
кінцеві та перехідні положення» Бюджет-
ного кодексу, – з іншого, помічається явна 
упередженість законодавця. І вона допуска-
ється не у зв’язку з необхідністю захистити 
життєво важливі інтереси бюджетів (держа-
ви, територіальної громади), бо повернення 
помилково (безпідставно) або надміру спла-
чених податків – це епізоди, які на стан бю-
джету відчутно не можуть вплинути. 
Слід звернути увагу на те, що принцип 

пропорційності, про який йшлося вище та 
який входить до змісту принципу верхо-
венства права, стосовно законодавчих поло-
жень, що розглядається, вимагає внесення 
змін до цих положень. Зокрема, у випадках 
прострочення повернення коштів із бюдже-
ту слід встановити і штраф, і пеню, у тому ж 
розмірі, в якому вони встановлені для плат-
ника податків, що припустився порушення 
строку сплати податків і зборів. Тим самим 
підкреслювалось би, що держава прагне 
пропорційності, справедливості. Вона не 
може залишити без відповідальності факти 
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порушень, допущених платниками подат-
ків, бо це ставило б правопорушників у ви-
гідне становище, але бере на себе в точності 
той же тягар відповідальності перед плат-
ником податків, якщо відповідні держав-
ні органи припустилися порушення прав 
платників податків. Це навіть важливіше, 
ніж відповідні майнові відносини і наслідки 
правопорушень, бо демонструвало б процес 
вирівнювання (там, де це є можливим) ста-
новища держави і особи у їх взаємних від-
носинах.
З цієї точки зору вищої оцінки заслуго-

вує визнання презумпції правомірності рі-
шень платника податків однією із основних 
засад податкового законодавства (підпункт 
4.1.4 п. 4.1 ст. 4 ПК). Не так багато зазнала 
держава майнових втрат у зв’язку з визна-
нням цієї презумпції. Але вона зробила крок 
у напрямку утвердження принципів верхо-
венства права і правової держави у сфері по-
даткового права. 
Викладене дає підставу для висновків 

про те, що взаємодія конституційного і фі-
нансового права полягає, зокрема в тому, 
що: а) конституційно-правові норми регу-
люють конституційні відносини і вплива-
ють на фінансові відносини; б) конститу-
ційні норми регулюють такі відносини, які 
одночасно є предметом і конституційного і 
фінансового права; в) принципи конститу-
ційного права регулюють відносини, які од-
ночасно є конституційними і фінансовими;-
г) існують норми і принципи конституційно-
го права, які є загальними і поширюються 
як на відносини, що є конституційними, так 
і на відносини, що регулюються нормами 
фінансового права та інших галузей права. 
Чинне законодавство, що регулює фінансові 
відносини, недостатньо враховує загально-
правові норми та принципи, що встановлені 
Конституцією України, а в окремих випад-
ках суперечить загальним положенням Кон-
ституції України. 
Проблема взаємодії (співвідношення) 

фінансового права з конституційним пра-
вом має істотне значення як для правової 
доктрини, так і для вирішення прикладних 
проблем правотворчості і правозастосуван-
ня, а тому вимагає прискіпливого науко-
вого аналізу, який має піти шляхом погли-

блення у поставлені в цій статі проблеми.-
У результаті подальшого дослідження пи-
тань взаємозв’язку фінансового та консти-
туційного права має бути визначений ме-
ханізм впливу конституційного права на 
фінансові відносини і розроблені науково 
обґрунтовані пропозиції щодо внесення від-
повідних змін до чинного фінансового зако-
нодавства України.
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SUMMARY 
The article is devoted to the study of the content 

of interaction between fi nancial and constitutional 
law and the legal forms in which it is implemented, 
as well as the legal content of the recognition of 
constitutional norms as fundamental to fi nancial 
law.

In this regard, the article proposes and 
substantiates the thesis that the interaction of 
fi nancial and constitutional law is, in particular, 
that: a) there are constitutional legal norms 
that regulate constitutional relations and affect 
fi nancial relations; b) there are constitutional 
norms governing relations, which are both subject 
of constitutional and fi nancial law; c) there are 
principles of constitutional law regulating relations, 
which are both constitutional and fi nancial; d) 
there are norms and principles of constitutional 
law that are common and apply as to constitutional 
relations as to relations regulated by the rules of 
fi nancial law and other branches of law.

Keywords: Financial law; Constitutional law; 
The legal norm; Principles of law.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено дослідженню змісту 

взаємодії фінансового і конституційного права 
та правових форм, в яких вона відбувається, а 
також питань про юридичний зміст визна-
ння конституційних норм базою фінансового 
права.
У зв’язку з цим в статті висувається та 

обґрунтовується теза про те, що взаємодія фі-
нансового і конституційного права полягає, зо-
крема в тому, що: а) існують конституційно-
правові норми, які регулюють конституційні 
відносини і впливають на фінансові відносини; 
б) є конституційні норми, що регулюють такі 
відносини, які одночасно є предметом і кон-
ституційного, і фінансового права; в) норма-
тивно закріплені принципи конституційного 
права, що регулюють відносини, які одночасно 
є конституційними і фінансовими; г) існують 
норми і принципи конституційного права, які 
є загальними і поширюються як на відносини, 
що є конституційними, так і на відносини, що 
регулюються нормами фінансового права та 
інших галузей права.
Ключові слова: фінансове право; консти-

туційне право; правова норма; принципи пра-
ва.
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Статья посвящена понятию деонтиче-
ской логики, а также тому, каким образом ее 
средствами можно объяснить процесс приме-
нения правовых норм. Автор доказывает, что 
деонтическая логика является лучшим спосо-
бом описания нормативных высказываний и 
выводов из них по сравнению с традиционной 
логикой. Приводятся парадоксы деонтиче-
ской логики и обосновывается их положитель-
ный эвристический эффект для развития ло-
гики права.
Ключевые слова: деонтична логика, право-

применения, парадокс.
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ÓÄÊ 340.12

Мета статті
Пропонована стаття присвячена досі 

мало відомій вітчизняному читачу рубриці 
теорії юридичної аргументації – деонтичній 
логіці. При цьому ми схарактеризуємо одну 
з найбільш відомих тут проблем – парадок-
си деонтологічної логіки. У першій частині 
статті ми схарактеризуємо поняття деонто-
логічної логіки, у другій – розкриємо її па-
радокси та спробуємо продемонструвати їх 
практичні імплікації для вітчизняного пра-
возастосування. Наприкінці статті ми наве-
демо деякі узагальнення щодо означених у 
статті проблем.
І. Поняття деонтологічної логіки. Де-

онтична логіка становить собою розділ ло-
гіки, присвячений структурі нормативних 
висловлювань. Деонтична логіка є водночас 
розділом модальної логіки, котра досліджує 
логічні зв’язки у висловлюваннях, що мають 
у своєму складі модальний оператор, як-от 
«завжди», «інколи», «треба» чи «забороне-
но». Як зазначає О.М. Лисанюк, історично 
деонтична логіка мала своїми витоками тра-
дицію логіки Лейбніца та Бентама [16].
Лейбніц розглядав деонтичну логіку за 

аналогією з алетичною логікою (логікою іс-
тинних висловлювань). У висловлюваннях 
з алетичною модальністю використовується 
відповідно алетичний модальний оператор 
«необхідно» чи, наприклад, «випадково», 
«можливо», «неможливо». Скажімо, вислов-
лювання «Сьогодні сонячно» є алетичним 
висловлюванням і може бути за певних умов 
оцінене як істинне або хибне. Модель Лейб-

Вступ
Юридична аргументація є одним із най-

більш стрімких і динамічних напрямків на-
укових досліджень у сфері загальнотеоре-
тичної юриспруденції. Цій проблематиці 
присвячені численні роботи українських, 
російських і зарубіжних науковців, зокре-
ма О.П. Алексєєва [1], І.О. Герасімова [2], 
А.А. Івіна [3], О.Е. Конверського [4], В.І. Кур-
батова [5], О.М. Лисанюк [6], А.І. Мигуно-
ва [7], М.В. Михалкіна [8], В.Д. Титова [9, 
10, 11], А.В. Тягла [12], І.В. Хоменко [13], 
О.Ю. Щербини [14] та  ін. [15]. Однак при 
певному нарощуванні протягом останніх 
років уваги до проблем юридичної аргу-
ментації було б навряд чи справедливо го-
ворити, що ця увага з боку вітчизняної на-
укової юридичної спільноти є достатньою.
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ніца передбачає, що постулати, за посеред-
ництва яких ми можемо проводити алетичні 
висновки, можуть бути так само застосовані 
для виведення деонтичних.

 «Якщо деякий стан справ необхідний.     
А, це слід розуміти в тому сенсі, що, по-
перше, вираз А істинний і стан справ А дій-
сно має місце, і, по-друге, є підстави вважа-
ти, що виникнення стану справ А є законо-
мірним. Тим самим вираження А вказує на 
якийсь закономірний стійкий зв’язок, і тому 
якщо настання А необхідне, то неможливо, 
щоб відбулося зворотне йому – А. Таким чи-
ном, відношення між необхідним статусом 
деякого стану справ і фактом наявності та-
кого положення характеризується формаль-
но-логічною властивістю рефлексивності, і 
якщо має місце А, то є також і А» [16]. Однак 
що робити, коли йдеться не про виражен-
ня стійкого зв’язку, а про дозвіл чи заборо-
ну дій суб’єктів? Тут за традицією Лейбніца 
можна стверджувати, що між алетичними та 
деонтичними судженнями існує аналогія че-
рез те, що відношення між дійсним станом 
справ, на яке проектується алетичне вислов-
лювання, є таким самим, як відношення між 
вимогою та її виконанням. Однак проблема-
тичним тут є те, що деонтичні семантики, 
котрі отримують по аналогії з алетичними, 
вміщують суперечності і парадокси. Адже 
оцінюючи істинність твердження, ми оці-
нюємо його на відповідність певному стану 
справ у світі: Твердження «Сьогодні соняч-
но» істинно тоді і лише тоді, якщо сьогодні 
сонячно. Однак при перевірці деонтинчих 
тверджень не твердження порівнюється з 
фактом, а певний факт (подія) із норматив-
ним твердженням.
У традиції ж Бентама алетичні модаль-

ності не можуть бути просто механічно за-
мінені деонтичними, а повинні розумітися 
без звернення до принаймні повної аналогії 
з алетичними модальностями.
Однак ці та інші системи, у яких про-

понувалося описати деонтичні висловлю-
вання, на думку Є. Стельмаха та Б. Броже-
ка, можуть бути схарактеризовані лише як 
синтаксичні: «ситуація змінилася з появою 
семантики можливих світів» [17, 31]. Річ у 
тому, що саме таким чином стало можли-
во пояснити логічну природу обов’язку й 

зобов’язання. Що ж таке семантика можли-
вих світів? Є. Стельмах та Б. Брожек пояс-
нюють це наступним чином.
Так, у 2002 році Бразилія виграла ку-

бок світу з футболу. Але ж ми легко можемо 
уявити собі, що Бразилія програла у фіна-
лі. Але оскільки Бразилія виграла, то світ, 
у якому вона програла, не може вважати-
ся актуальним світом, втім, цей світ таки є 
можливим. Він є можливим у тому смислі, 
що можливий логічно, а за влучним вислов-
люванням Л. Вітгенштейна, що можливо у 
логіці, можливо у світі. Світи можуть бути, 
таким чином, можливими відносно і абсо-
лютно: «Бразилія-переможець чемпіонату 
світу з футболу в 1998 році – це можливість 
в абсолютному смислі (логічна можливість). 
Однак на сьогодні це неможливо «віднос-
но» (відносно нашого актуального світу – прим. 
моя, Г.М.), адже у 1998 році перемогу на 
чемпіонаті світу з футболу здобула інша ко-
манда. Однак до початку чемпіонату світу 
1998 року, ця можливість перемоги збірної 
Бразилії з футболу була і абсолютною (логіч-
ною) і «відносною»» [17, 29]. Ці ідеї є осно-
вою стандартної деонтичної логіки.
ІІ. Парадокси деонтологічної логіки. 

Першим і одним з найбільш надокучливих 
для деонтичної логіки є парадокс супереч-
ності обов’язку (contrary-to-duty). Цей пара-
докс має стосунок до тих випадків, коли ви-
конання норми потребує порушення іншої. 
Одним з парадоксів такого ґатунку є пара-
докс Чізхолма [18]:

(1) певний чоловік зобов’язаний допо-
магати своїм сусідам;

(2) якщо він їм допоможе, то повинен їм 
про це повідомити;

(3) якщо він сусідам не допомагає, то не 
повинен казати, що допоміг їм;

(4) чоловік не допомагає своїм сусідам.
І хоча положення 1 і 3 між собою несу-

місні, самі ці твердження виглядають досить 
звичайно, й інтуїтивно в них не вбачається 
суперечності, однак, коли ми це все форма-
лізуємо, то неодмінно одержимо формулу:

(1) Op;
(2) O(p → q);
(3) ¬p → O ¬ q;
(4) ¬p.
Як бачимо, зазначена формалізація є су-

перечливою, бо якщо з речень 1 і 2 випливає 
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Oq, то з речень 3 і 4 випливає p. Це призво-
дить, на думку Є. Стельмаха та Б. Брожека, 
до несумнісності інтуїтивного розуміння ре-
чень та їх формалізованого розуміння. Од-
нак саме ці парадокси і становлять головний 
фактор розвитку для систем деонтичної ло-
гіки, адже річ завжди у тому, щоб у межах 
певної системи було можливим здійснити 
несуперечливу формалізацію виразів, з яких 
можна робити послідовні логічні висновки.
ІІІ. Засоби деонтичної логіки у пра-

вовому обгрунтуванні. Тепер звернімося 
до практичних імплікацій означених ло-
гічних формул. Так, згідно з частиною 1 
статті 115 Кримінального Кодексу України 
(КК) «Вбивство, тобто умисне протиправне 
заподіяння смерті іншій людині, караєть-
ся позбавленням волі на строк від семи до 
п’ятнадцяти років» [19]. Хоч, здавалося б, 
тут не міститься жодної норми, ми можемо 
інтуїтивно переформулювати це положен-
ня наступним чином: «Необхідно, щоб ко-
жен, хто умисно заподіє смерть іншій лю-
дині, був засуджений на строк від семи до 
п’ятнадцяти років»:

O (∀x(заподіє (x) → засудити (x)))
Однак з цього положення також випли-

ває, що:∀x (заподіє (х) → О (засудити (x)))
І хоч таке переформулювання є очевид-

ним, зовсім неочевидним, але логічно необ-
хідним є також наступне переформулюван-
ня:

O (∀x(⌐заподіяти (х))
Тобто хоча буквальний зміст норми мож-

на виразити формулою O (∀x(заподіє (x) → за-
судити (x))), з цього повинно випливати, що 
O (∀x(⌐заподіяти (х)), оскільки твердження 
O (∀x(заподіяти (х)) несумісне з твердженням 
O (∀x(заподіє (x) → засудити (x))).

Деякі висновки
Як бачимо, деонтологічна логіка володіє 

набагато кращими інструментами для фор-
малізації правил поведінки ніж класична 
логіка, адже саме через переформулюван-
ня деонтинчих висловлювань вдається до-
сягнути виведення норм із норм, що дуже 
важливо для правозастосування і становить 
один із провідних його інструментів.

Література
1. Алексеев А. П. Аргументация. По-

знание. Общение / А. П. Алексеев. — М. : 
изд-во МГУ, 1991. — 149 с. 2. 

2. Герасимова И. А. Теория и практика 
аргументации / И. А. Герасимова. — М. : Ло-
гос, 2007. — 312 с. 

3. Ивин А. А. Основы теории аргумен-
тации : учебник / А. А. Ивин. — М. : Гума-
нит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. — 352 с. 

4. Конверский А. Е. Проблема обо-
снования в логике и методологии науки / 
А. Е. Конверский. — Киев : Вища шк., 1985. 
— 127 с. 

5. Курбатов В. И. Социально-полити-
ческая аргументация / В. И. Курбатов. — 
Ростов н/Д : Рост. ун-т, 1991. — 142 с. 

6. Лисанюк Е. Н. Правила и ошибки ар-
гументации / Е. Н. Лисанюк // Логика : учеб-
ник / под ред. А. И. Мигунова, И. Б. Микир-
тумова, Б. И. Федорова. — М. : Проспект, 
2011. — с. 588–659.

7. Мигунов А. И. Аргумент как речевое 
действие / А. И. Мигунов // Логика : учеб- 
ник / под ред. А. И. Мигунова, И. Б. Микир-
тумова, Б. И. Федорова. — М. : Проспект, 
2011. — с. 571–587. 

8. Михалкин Н. В. Логика и аргумен-
тация в судебной практике : учеб. для вузов 
/ Н. В. Михалкин. — СПб. : Питер, 2004. — 
336 с.

9. Титов В. Д. Историческое развитие 
философско-логических концепций языка 
права / В. Д. Титов, С. Э. Зархина. — 2-е 
изд., доп. и перераб. — Харьков : ФИНН, 
2011. — 560 с.

10. Титов В. Д. Логическое знание в его 
социально-исторической детерминации / 
В. Д. Титов. — Харьков : Регион-информ, 
2004. — 240 с. 15. 

11. Титов В. Д. Основні західні теорії 
юридичної аргументації / В. Д. Титов // Фі-
лософія права та загальна теорія права. – 
2014. – №1-2. – С. 193-201.

12. Тягло А. В. Логика критического 
мышления (в конспективном изложении) / 
А. В. Тягло. — Харьков : Харьк. ин-т упр., 
1996. — 72 с.

13. Хоменко І. В. Еристика : підручник / 
І. В. Хоменко. — К. : Центр учб. л-ри, 2008. 
— 280 с. 

14. Щербина О. Ю. Логіка та юридична 
аргументація / О. Ю. Щербина. — К. : Вид.- 
полігр. центр «Київ. ун-т», 2013. — 303 с. 



158Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2017

Ô³ëîñîô³ÿ òà ïñèõîëîã³ÿ ïðàâà

15. Доказательство и понимание / отв. 
ред. М. В. Попович. — Киев : Наук. думка, 
1986. — 312 с.

16. Лисанюк Е.Н. Развитие представ-
лений о нормах в деонтической логике / 
Е.Н. Лисанюк [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: https://www.academia.edu/1903
011/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0
%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%95.%D0%9D._
%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8
%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%8
0%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B
0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%
D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%B2_

%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%8
2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B
A%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0
%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B5

17. Stelmach J. Methods of Legal Reasoning 
/ Jerzy Stelmach, Bartosz Brozek. – Springer 
Science & Business Media, 2006. – 233 p.

18. Saint Croix С. Chisholm’s Paradox and 
Conditional Oughts / Catharine Saint Croix 
and Richmond H. Thomason : [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://web.eecs.
umich.edu/~rthomaso/documents/deontic-
logic/ctd.pdf

19. Кримінальний кодекс України від 
05.04.2001 2001 р. // Офіційний вісник Укра-
їни. – 08.06.2001. – № 21. – Cт. 920.

SUMMARY 
The article is devoted to the concept deontic logic, 

as well as to how it can be useful for explanation 
of the process of applying the law. The author 
argues that deontic logic is the best way to describe 
normative statements and conclusions compared 
with traditional logic. Author reveals paradoxes of 
deontic logic and justifi es their positive effect on the 
development of the logic of law.

Keywords: deontic logic, enforcement of law, 
paradox.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена поняттю деонтич-

ної логіки, а також тому, яким чином її за-
собами можна пояснити процес застосування 
правових норм. Автор доводить, що деонтич-
на логіка є кращим способом описання норма-
тивних висловлювань і висновків з них у по-
рівнянні з традиційною логікою. Наводяться 
парадокси деонтичної логіки та обгрунтову-
ється їх позитивний евристичний ефект для 
розвитку логіки права.
Ключові слова: деонтична логіка, право-

застосування, парадокс.
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ÎÑÍÎÂÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÈ 
ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÈ Â 

ÓÊÐÀ¯Í² ÍÀ ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ ÅÒÀÏ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ

Стаття знайомить з дослідженнями у 
сфері визначення нових напрямів подальшо-
го розвитку інституту адвокатури в Україні. 
Проаналізовано ряд проблем і прогалин чин-
них нормативно-правових актів, що регу-
люють правове становище адвоката під час 
здійснення ним своєї професійної діяльності, а 
також практики їх застосування. Приділено 
особливу увагу важливості та необхідності 
внесення конкретних законодавчих змін у 
частині збереження незалежності правничої 
професії, неухильного дотримання прав і 
гарантій адвоката та посилення професійних 
стандартів його роботи. 
Мета: Здійснити серйозний, неупередже-

ний і критичний аналіз ситуації, що склала-
ся в галузі української адвокатури, охаракте-
ризувати та визначити нагальні потреби, 
справжні цілі і завдання розвитку та вдо-
сконалення української адвокатури, а та-
кож вибір найкращих засобів і методів для їх 
здійснення. 
Завдання: Шляхом чесного і прозоро-

го викриття причин основних проблем у 
сфері захисту прав та гарантій адвокатської 
діяльності, довести необхідність реформуван-
ня інституту української адвокатури та на-
гальну потребу зміцнення системи правового 
захисту адвокатів. Запропонувати конкретні 
кроки щодо створення ефективних механізмів і 
належних засобів правового захисту адвокатів, 
а також забезпечення їхнього застосування. 
Ключові слова: порушення і захист прав 

адвокатів, гарантії професійної адвокатської 
діяльності,  реформа адвокатури

 ÌÅË²ÕÎÂÀ Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - àñï³ðàíò  Àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè 
ÓÄÊ: 34.037

Вступ
Вступивши до Ради Європи 1995 року, 

Україна взяла на себе ряд зобов’язань, які 
стосуються, насамперед, приведення її пра-
вової та політичної систем у відповідність до 
вимог Ради Європи. Окрім того, 27 червня 
2014 р. Україна підписала Угоду про асоціа-
цію з Євросоюзом, що свідчило про її вибір 
на користь європейської демократії, право-
вої держави та активного громадянського 
суспільства.
Сьогодні інститут української адвокату-

ри також стоїть перед нагальною потребою 
визначення нових векторів подальшого 
розвитку, що зумовлено загостренням по-
літичної ситуації, рядом зовнішніх загроз та 
внутрішніх ризиків, погіршенням соціаль-
но-економічних показників у країні, транс-
формацією правової системи.
Варто зазначити й те, що у зв’язку з 

відсутністю довгий час плану заходів з 
реалізації стратегії реформ у цій галузі, 
роль адвокатури як елемента, що забезпе-
чує змагальність у судовому процесі, не-
ухильно знижувалася. Однак, є сподіван-
ня, що адвокати самі зможуть долучитися 
до процесу розробки стратегії реформи 
адвокатури та подальшої імплементації 
передбаченого у ній плану заходів. Це 
має бути важливий та новітній документ, 
який повинен надалі пройти широке пу-
блічне обговорення. Він стане основою 
для подальшої роботи Національної асо-
ціації адвокатів України, Ради адвокатів 
України, інших об’єднань адвокатів, на-
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дасть нове дихання подальшому рефор-
муванню адвокатури. [2;1]
Інституційний розвиток можна назвати 

одним із головних принципів реформуван-
ня адвокатури, серед яких також слід від-
значити єдність адвокатських об’єднань у 
рамках всієї держави, організацію взаємо-
відносин з органами державної влади на 
основі партнерства, вдосконалення інститу-
ту адвокатури в рамках уже існуючих між-
народних принципів і стандартів як у галузі 
надання юридичної допомоги, так і в області 
адвокатської діяльності, позиціонування ад-
вокатури як незалежної самоврядної органі-
зації, підпорядкованої інтересам не держав-
ного апарату, а громадянського суспільства 
і спрямованої на забезпечення положень-
ст. 59 і 131-2 Конституції України, а саме на 
надання професійної правничої допомоги.

Виклад основного матеріалу
Сьогодні в Україні існують усі передумо-

ви для подальшого реформування інституту 
адвокатури. Проте перед нею постає цілий 
ряд проблем. Це, зокрема, не повна відпо-
відність українського законодавства міжна-
родним стандартам у галузі надання квалі-
фікованої юридичної допомоги та організа-
ції діяльності адвокатури; відсутність меха-
нізму реалізації принципу рівності сторін 
у суді; недосконалість механізму надання 
юридичної допомоги; відсутність правового 
регулювання діяльності адвокатів на тери-
торії інших держав; відсутність безперерв-
ної і цілісної системи підготовки та пере-
підготовки професійних кадрів адвокатури; 
наявність певної залежності адвокатських 
утворень від діяльності органів державної 
влади; нестача самостійного, корпоратив-
ного регулювання адвокатських утворень; 
відсутність реальної незалежності адвокатів.
Необхідно посилити контроль за станом 

фінансування, порядком оплати послуг та 
відшкодування витрат адвокатів, які нада-
ють безоплатну вторинну правову допомо-
гу. Внесення змін до Закону про безоплатну 
правову допомогу – це наступний етап ре-
формування адвокатури. На момент при-
йняття чинного Закону «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» не були створені 
основні інституції Національної асоціації ад-

вокатури України (НААУ), тому досі ця сфе-
ра регулювалася державою, і є прикрі ви-
падки порушення принципів незалежності в 
роботі центрів з надання правової допомоги.
Новим викликом для адвокатури та сис-

теми безоплатної правової допомоги ста-
ла надто тісна «співпраця» адвокатів, що 
надають безоплатну правову допомогу, з 
органами слідства. НААУ, органи адвокат-
ського самоврядування та комісії в межах 
своєї компетенції мають всіляко сприяти за-
безпеченню незалежності адвоката в період 
реалізації Закону «Про безоплатну правову 
допомогу».
На підставі узагальнення проблем, які 

виникли під час реалізації Закону «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність», необ-
хідно направити в парламент пропозиції 
щодо змін до Податкового кодексу, соціаль-
ного захисту адвокатів, особливо питання 
пенсійного забезпечення.
Питаннями захисту адвокатів у регіонах 

має займатися Комітет захисту прав адвока-
тів, не підміняючи при цьому регіональні 
ради адвокатів, а допомагаючи їм, здійсню-
ючи свою діяльність відкрито, колегіально 
та на засадах корпоративності і солідарнос-
ті зі всіма адвокатами відповідної області, з 
метою оперативно та змістовно розглядати 
звернення адвокатів щодо порушення їх 
професійних прав та гарантій і вживати в 
межах своєї компетенції ефективні заходи 
щодо захисту та (або) відновлення прав ад-
вокатів.
Інтерес до теми гарантій та адвокатської 

таємниці посилюється у зв’язку з випадками 
втручання в адвокатську таємницю з боку 
органів державної влади, що передбачає 
вироблення нових способів реагування ад-
вокатської спільноти на зазначені дії, а та-
кож викликає необхідність доктринального 
аналізу відповідальності осіб, які здійсню-
ють таке втручання. Проблеми збереження 
адвокатської таємниці у професійній діяль-
ності адвоката надзвичайно важливі і вима-
гають правильного розуміння державою та 
її органами статусу адвоката в суспільстві. 
Закон також не містить будь-яких норм, які 
передбачають або встановлюють спеціальну 
відповідальність за порушення прав адвока-
тів.
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В адвокатському співтоваристві накопи-
чилася критична маса незадоволених існу-
ючими проблемами. Важливо підготувати 
ряд звернень до судових інстанцій, а також 
ряд законодавчих ініціатив. Думка тисяч ад-
вокатів – вагомий аргумент. Ми маємо ви-
робити комунікаційну політику і стратегію, 
аби протистояти у часи випробувань, одно-
голосно реагувати на виклики, що постають 
чи ще мають постати перед адвокатами.
Активізація, залучення адвокатів у про-

цес формування стратегії розвитку адвокат-
ської спільноти є одним з головних завдань, 
які стоять перед органами адвокатського са-
моврядування сьогодні. Здійснити це мож-
ливо, зробивши процес прийняття рішень 
такими органами максимально прозорим і 
публічним. Ухваленню важливих для адво-
катів рішень має передувати широке обго-
ворення, тоді рішення не будуть піддавати-
ся несамовитій критиці, а навпаки – будуть 
супроводжуватися колективною волею до 
виконання.
Зараз адвокатура стикається з небажан-

ням держави вести повноцінний діалог. 
Необхідно додатково лобіювати цілу низку 
гарантій незалежності адвокатів. Слід до-
класти багато зусиль для подальшого ре-
формування в адвокатських колективах, 
причому це мають бути зусилля самих ад-
вокатів, правників-науковців та експертів 
з метою розроблення нових дієвих змін до 
закону про адвокатуру, Кримінального про-
цесуального кодексу, Податкового кодексу.
Законодавство не може влаштовувати 

всіх і бути виключно позитивним. Але за-
раз перед нами стоїть надзвичайно вагоме 
і важливе завдання – зробити так, щоб ре-
форма проходила з урахуванням пропози-
цій усіх адвокатів. Адвокатське співтовари-
ство об’єктивно зацікавлене в ефективності 
реформи правоохоронної системи, в неза-
лежному, справедливому і кваліфікованому 
суді, у високому авторитеті судової влади, 
у розвитку правової державності в Україні. 
Зараз готуються зміни до Закону «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність», працює 
робоча група, і самими адвокатами вносять-
ся вагомі пропозиції щодо вирішення про-
блем, що виникли при реалізації нинішньої 
редакції Закону, з метою посилення гаран-

тій адвокатської діяльності. Останнім часом 
інформаційний фон навколо реформи ад-
вокатської професії знову зростає. Адвокат-
ське співтовариство завмерло в нетерпінні і 
хвилюванні, очікуючи нових законодавчих 
ініціатив.
Однак чудодійного рецепту, слідуючи 

якому, українська адвокатура стане такою ж 
впливовою, авторитетною і багатою, як Аме-
риканська асоціація юристів, на жаль, поки 
немає. Для його створення необхідно залу-
чити колективний розум, запросити колег 
до публічного обговорення. Попереду ще 
багато роботи, адже зараз усі органи само-
врядування адвокатури повинні працювати 
для максимального захисту адвоката, його 
прав та гарантій [2;1].
У державі, заснованій на верховенстві 

права, вся правоохоронна система, ви-
конуючи свої функції, у першу чергу, за-
хищає права людини. Вироки виносяться 
судами виключно на основі професійного 
розслідування, обґрунтованої підготовки 
справи та переконливих доказів у змагаль-
ному судовому процесі. У такій державі не-
має потреби порушувати професійні права 
і гарантії адвоката або права людини об-
винуваченого для того, щоб домогтися об-
винувального вироку. На жаль, в Україні 
велика кількість обвинувальних вироків 
частково обумовлена значними порушен-
нями прав сторони захисту. Так відбува-
ється, незважаючи на механізми захисту, 
передбачені законом. 
Основні порушення прав українських 

адвокатів включають у себе:
а) ненадання адвокатам доступу до своїх 

клієнтів; 
б) порушення права на конфіденційне 

спілкування між адвокатом і клієнтом; 
в) ненадання чи невчасне надання адво-

кату доступу до інформації, матеріалів спра-
ви; 
г) проведення неправомірних обшуків в 

офісах і вилучення документів, що станов-
лять адвокатську таємницю;
ґ) порушення статусу адвоката у кримі-

нальному провадженні; 
д) зловживання притягненням до дис-

циплінарної відповідальності адвокатів та 
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порушенням кримінальних справ проти ад-
вокатів;
е) застосування позасудових заходів 

впливу щодо адвоката та його майна.
Ці порушення вкрай негативно вплива-

ють на дотримання прав людини обвинува-
чених, а також на права та професійні гаран-
тії їх адвокатів. Вони є постійними й повсюд-
ними та відбуваються, незважаючи на зусил-
ля багатьох сторін запобігти їм і забезпечити 
компенсацію завданої шкоди, і серйозно під-
ривають верховенство права та встановлену 
законом належну правову процедуру [3;1].
Українці мають зрозуміти, що адвокати 

повинні бути вільними у виконанні своїх 
професійних функцій, без жодного впливу 
чи зовнішнього тиску. Інтереси тих, кого 
адвокат захищає, вимагають, щоб було ви-
ключено будь-яке втручання, посягання 
на незалежність адвокатів чи адвокатську 
таємницю. Адвокатам має бути гарантова-
но відповідний спектр прав та гарантій не 
лише на папері, але й при практичному 
здійсненні професійної діяльності. По суті, 
адвокат в Україні, захищаючи права людей, 
стає ворогом для всіх чиновників, оскільки 
вони захищають свої корпоративні інтереси.
На жаль, складається враження, що сус-

пільство ще не готове до відстоювання пари-
тетності адвокатури і державного примусу, а 
серед парламентаріїв настільки низький від-
соток справжніх фахових юристів, що вони 
навіть не можуть осягнути необхідність та-
кої паритетності. Проаналізувавши ситуа-
цію, що склалася, мимоволі ми ставимо при-
кре запитання: якщо незахищений адвокат, 
то що буде з тими, кого він захищає? [4;1]
Зміцнення системи правового захисту 

в разі порушень професійних прав і гаран-
тій адвокатів вимагає розвитку потенціалу 
ключових сторін, що беруть участь при здій-
сненні адвокатом своєї професійної діяль-
ності з метою визначення належних засобів 
правового захисту, забезпечення їхнього за-
стосування, а також ведення і обміну всією 
відповідною інформацією. Всі організації та 
інституції, що підтримують адвокатську про-
фесію повинні брати участь у цьому процесі. 
Така система повинна охоплювати усю кра-
їну і бути доступною для кожного адвоката. 
З огляду на це, доцільними видаються такі 

конкретні кроки у сфері реформування 
української адвокатури:
У першу чергу, необхідно внести певні 

зміни до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», а саме до статті 23 
«Гарантії адвокатської діяльності». Встано-
вити на законодавчому рівні, що проведення 
обшуку приміщення адвоката можливе лише 
коли адвокат особисто має статус підозрюва-
ного; внести зміни щодо забезпечення мож-
ливості використання посвідчення адвоката 
в якості посвідчення особи; щодо неможли-
вості допиту адвоката як свідка по справах, 
де адвокати є захисниками, за винятком ви-
падків, коли адвокат особисто підозрюється 
у вчиненні злочину. 
Також слід внести ряд нагально важли-

вих змін і до Кримінального процесуально-
го кодексу України щодо наділення рад ад-
вокатів регіону процесуальними правами у 
справах щодо обвинувачення адвоката; під-
няти й інші питання, які потребують уваги і 
включають у себе процесуальні права адво-
ката, коли особа не має статуту підозрюва-
ного, відмову органів слідства інформувати 
адвокатів про допит свідків тощо. 
У світлі реформування інституту україн-

ської адвокатури потребує внесення рішу-
чих змін і чинний Закон України «Про су-
доустрій та статус суддів», а саме: щодо усу-
нення положення про те, що адвокат може 
бути притягнений до дисциплінарної відпо-
відальності за подання завідомо безпідстав-
ної скарги про притягнення судді до дис-
циплінарної відповідальності. Трансформу-
вання відповідного положення необхідне і у 
діючих Правилах адвокатської етики. 
Серйозним та значущим кроком буде 

внесення змін до Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення з питання 
підвищення відповідальності за відмову в 
наданні інформації на адвокатський запит, 
за несвоєчасне або неповне надання інфор-
мації, водночас із внесенням змін до Кримі-
нального кодексу України, щодо усунення 
кримінальної відповідальності суддів за ви-
несення завідомо неправосудного рішення. 
Сьогодні нагальних змін потребують й 

інші законодавчі акти. Наприклад, такі як 
Наказ (інструкція) Генеральної прокурату-
ри України (інших силових структур) щодо 
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неухильного дотримання законодавства в 
частині прав і гарантій адвокатів з питан-
ня проведення обшуків у приміщенні адво-
ката; Наказ Міністерства внутрішніх справ 
України — з приводу передбачення права 
адвокату на носіння травматичної зброї. 
Пріоритетним напрямом має стати роз-

виток діяльності Національної асоціації 
адвокатів України як всеукраїнської про-
фесійної організації, яка об’єднує всіх ад-
вокатів з метою забезпечення реалізації 
завдань адвокатського самоврядування. 
Серед першочергових задач НААУ має 
бути створення комплексної бази даних 
із системою управління інформацією, що 
охоплює всі порушення професійних прав 
і гарантій адвокатів, яка буде простою і 
легкою у користуванні при офіційній реє-
страції адвокатом будь-якого порушення 
його професійних прав і гарантій По-друге, 
розробка і поширення типових рекоменда-
цій, процедурних керівних принципів для 
адвокатів про те, як діяти і до кого звер-
татися, якщо їх професійні права і гарантії 
було порушено. Доцільно проводити регу-
лярні публічні кампанії з посилення вну-
трішнього контролю державних установ із 
запобігання порушенню професійних прав 
і гарантій адвокатів, влаштовувати наукові 
семінари, проводити навчальні заходи для 
членів дисциплінарних палат з питань по-
рушення дисциплінарної справи, підстав 
притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності тощо 
Надзвичайно важливе значення на сьо-

годнішньому етапі функціонування адвока-
тури має розробка ряду рекомендацій і про-
ведення спеціалізованих тренінгів для чле-
нів Ради адвокатів України, наприклад, для 
представників регіональних рад адвокатів, 
які беруть участь в обшуках в офісі адвоката. 
Слід посилювати ефективність роботи ново-
створеного Комітету захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності НААУ, 
шляхом спрощення його структури, більш 
інклюзивної участі членів Комітету в його 
роботі, вдосконаленні положення тощо. 
Необхідно створювати механізми для участі 
в публічній кампанії з мобілізації громадян-
ського суспільства та засобів масової інфор-
мації щодо відповідальності за порушення 

професійних прав і гарантій адвокатів; ви-
світлювати у джерелах ЗМІ показові випад-
ки порушення прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності.
Не слід нехтувати і роботою з суддями 

та правоохоронними органами. В Україні 
мають стати звичними систематичні круглі 
столи для суддів, прокурорів та інших спів-
робітників правоохоронної системи з при-
воду дотримання прав і гарантій адвокатів 
та відповідальності за їх порушення [3;1].
Цілком зрозуміло, що сьогодні в Украї-

ні необхідно побудувати міцну і всеосяжну 
систему захисту прав адвокатів і гарантій 
професійної адвокатської діяльності. Сис-
тема повинна включати в себе життєздатні 
механізми для попередження, виявлення, 
усунення оприлюднення та засудження по-
рушення прав адвокатів і гарантій адвокат-
ської діяльності та прав людини їхніх клієн-
тів. Вона повинна зміцнити верховенство 
права, змагальність процесу, а також право 
на належну правову процедуру. Вона по-
винна ґрунтуватися на принципах прозо-
рості та доступу до інформації, і водночас 
надавати адвокатам можливість виконувати 
свої обов’язки впевнено, без перешкод та 
остраху за безпеку свого життя, здоров’я, 
цілісність свого майна. 
Усі зацікавлені сторони повинні відігра-

вати активну роль у цьому процесі і працю-
вати разом. Система повинна перебувати 
під керівництвом і управлінням Національ-
ної асоціації адвокатів України і, зокрема, 
його Комітету з захисту прав адвокатів і 
гарантій адвокатської діяльності. Спільна 
робота та інформування необхідні для ство-
рення конкретних механізмів розгляду по-
рушень, які були б ефективними, прозори-
ми, відкритими, загальнонаціональними, 
заснованими на певних критеріях і показ-
никах, а також такою, що враховує позицію 
всіх зацікавлених сторін. Це єдиний шлях 
подолати безкарність, а також створити га-
рантії і засоби правового захисту в діяль-
ності адвокатів у системі юстиції. Простіше 
кажучи, практика повинна відповідати за-
кону, і повинні дієво функціонувати засоби 
правового захисту щодо будь-яких пору-
шень закону [3;1].
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Висновок
Розвиток та вдосконалення інституту ад-

вокатури наразі є життєво необхідними та 
нагальними для формування справжньої 
правової демократичної європейської Укра-
їнської держави. У реформі адвокатури, як 
і в судовій чи будь-якій іншій реформі, змі-
ни треба робити виважено, змістовно, обду-
мано, але швидко й радикально. Лише тоді 
можна говорити про реформу, лише тоді 
вона матиме результат. Звісно, латати дірки 
та доповнювати окремі положення також 
потрібно. Але це вже не реформи, а «косме-
тичний ремонт». І коли він буде зроблений 
— також важливо, проте це вже питання «гі-
гієни». Хтось може потерпіти у такому ста-
ні ще рік, хтось може жити з цим ще багато 
років, а комусь цей «косметичний ремонт» і 
взагалі не потрібний [5;1].
Українська адвокатура була і залишаєть-

ся прихильником реформ, які спрямовані 
на подальшу адаптацію діючих європей-
ських практик. Отже, пріоритетами рефор-
мування адвокатури є збереження незалеж-
ності професії та підвищення професійних 
стандартів. Запорукою цього є ефективне 
адвокатське самоврядування, а також поси-
лення і захист прав та гарантій професійної 
адвокатської діяльності [1;1].
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Статья посвящена исследованию понятия 
антикоррупционного стандарта и определение 
его структуры. На основе международных до-
говоров, которые были ратифицированы Вер-
ховной Радой Украины, выделены основные 
стандарты в сфере противодействия корруп-
ции в судебной системе. Проведен детальный 
анализ украинского законодательства на со-
ответствие его международным стандартам.
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судовій системі, адже це є суттєвою переду-
мовою демократичної стабільності. Одним 
із таких механізмів є приведення відповід-
ності норм національного законодавства до 
встановлених міжнародною спільнотою ан-
тикорупційних стандартів.

Стан наукових досліджень
Дослідженню міжнародних стандартів 

у сфері протидії корупції були присвячені 
праці Глинської Н.В., Захарчук О.З., Лин-
ник А.В., Марочкіна О.І., Москвич Л.М., 
Шило О.Г. та ін. Праці зазначених уче-
них складають теоретичну основу для 
з’ясування сутності антикорупційних стан-
дартів.

Метою є дослідити міжнародні антико-
рупційні стандарти у судовій системі та ви-
значити стан їх відповідності українським 
законодавством.

Виклад основного матеріалу
Проблема корупції не існує в кож-

ній окремій країні - в умовах глобалізації, 
вона трансформується в інтернаціональ-
не явище, набуваючи розмірів всесвітньо-
го масштабу. Боротьба з корупцією у світі 
знаходиться на одному рівні з тероризмом 
і організованою злочинністю. Саме тому, 
антикорупційна діяльність міжнародних 
інституцій була та є досить активною. Під-
твердженням цього є великий перелік під-
писаних спеціальних міжнародних актів 
(обов’язкових і рекомендованих). Вони 

Постановка проблеми
На загальноєвропейському рівні існує 

чіткий консенсус, що корупція становить 
серйозну загрозу верховенству права, де-
мократії та правам людини, руйнує належ-
не управління, нівелює соціальну спра-
ведливість, перешкоджає конкуренції та 
економічному розвитку та загрожує належ-
ному функціонуванню ринкової економіки, 
стабільності демократичних інститутів і мо-
ральним засадам суспільства.
Задля гарантування стабільності та 

ефективності демократичної системи, пе-
ред державою може постати необхідність 
запровадити такі заходи, які б забезпечува-
ли вказані цінності; це особливо актуально 
для України, адже в умовах переходу до 
ефективного демократичного урядування 
одним із найважливіших обов’язків держа-
ви є забезпечення довіри і упевненості гро-
мадян у державних інституціях, особливо в 
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були підготовлені та прийняті ООН, Ор-
ганізацією економічного співтовариства 
та розвитку, Організацією американських 
держав, Радою Європи, Європейським Со-
юзом, Африканським союзом. До таких ак-
тів слід віднести: 

1) «Кримінальну Конвенцію Ради 
Європи про боротьбу з корупцією» від 27 
січня 1999 року – ратифіковано Законом 
від 18 жовтня 2006 року № 252-V; 

2) «Цивільну Конвенцію Ради 
Європи про відмивання, пошук, арешт та 
конфіскацію доходів, одержаних злочин-
ним шляхом та про фінансування терориз-
му» – ратифіковано Законом від 17 листопа-
да 2010 року № 2698-VI; 

3) «Конвенцію Ради Європи про бо-
ротьбу з корупцією» від 4 листопада 1999 
року – ратифіковано Законом від 16 берез-
ня 2005 року № 2476-ІV; 

4) «Додатковий протокол до 
Кримінальної конвенції про боротьбу 
з корупцією» від 15 травня 2003 року – 
ратифіковано Законом від 18 жовтня. 2006 
року № 253-V; 

5) «Конвенцію ООН проти корупції» 
від 11 грудня 2003 року – ратифіковано За-
коном від 18 жовтня 2006 року № 251-V; 

6) Модельний Закон «Основи законо-
давства про антикорупційну політику» від 
15 листопада 2003 року;

7) «Політика протидії корупції» 
– міжрегіональний семінар з проблем 
корупції в органах державної влади (Гаага, 
1989 р.); 

8) «Політика попередження корупції» 
– міжнародна асоціація шефів поліції від 30 
квітня 1990 року; 

9) «Практичні заходи боротьби з 
корупцією. Попередження злочинності та 
кримінальне правосуддя у контексті розвит-
ку: реалізації та перспективи міжнародного 
співробітництва» – резолюція VIII Конгре-
су ООН із запобігання злочинності від 7 ве-
ресня 1990 року; 

10) «Міжнародний кодекс поведінки 
державних посадових осіб» – додаток до 
резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 
12 грудня 1996 року № 51/59; 

11) «Про боротьбу з корупцією і ха-
барництвом у міжнародних комерційних 

операціях» – декларація ООН від 16 груд-
ня 1996 року. «Про двадцять принципів бо-
ротьби з корупцією» – резолюція Комітету 
міністрів Ради Європи від 6 листопада 1997 
року № 97/24; 

12) «Про функціонування демократич-
них інституцій в Україні» – резолюція Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи від 4 
жовтня 2010 року № 1755; 

13) «Корупція і організована 
злочинність у країнах, які знаходяться у 
періоді перебудови» – спільний проект 
Комісії Європейського товариства і Ради 
Європи (Страсбург, 1-3 грудня 1997 року); 

14) «План дій з боротьби проти корупції 
для Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казах-
стану, Киргизької Республіки, Російської 
Федерації, Таджикистану та України» від 
10 вересня 2003 року, м. Стамбул, Туреччи-
на; 

15) «Банголорські принципи поведінки 
суддів» – резолюція Економічної та Соці-
альної Ради ООН від 27 липня 2006 року 
№ 23; 

16) «Щодо суддів: незалежність, 
ефективність та обов’язки» – рекомендації 
Комітету Міністрів Ради Європи державам–
членам від 7 листопада 2010 року.
Аналізуючи результати спільних угод 

держав у сфері протидії корупції, слід 
особливу увагу звернути на Конвенцію 
Об’єднаних Націй проти корупції. Цей 
юридичний акт є результатом спільних 
міжнародних домовленостей, у якому 
складені ключові положення, необхідні 
в практичній діяльності щодо протидії 
корупційним проявам. Її метою є: 1) спри-
яння прийняттю та зміцненню заходів, 
спрямованих на більш ефективне та дієве 
попередження корупції та боротьби з нею; 
2) заохочення, спрощення та підтримка 
міжнародного співробітництва та техніч-
ної допомоги у попередженні корупції та 
боротьбі з нею, у тому числі вжитті заходів 
щодо повернення активів; 3) заохочення 
чесності та непідкупності, відповідальності, 
а також належного управління публічними 
справами та публічним майном. 
Такі глобальні завдання, сформульовані 

вельми широко та частково декларативно, 
на думку Г. І. Богуша, є абсолютно пра-
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вильними для такого об’ємного документу, 
учасниками якого є майже півтори сотні 
держав [1, c.25]. До того ж вона визначає 
ключові стандарти здійснення державами-
учасницями політики у сфері запобігання 
та протидії корупції, а саме: запроваджен-
ня органу або органів із запобігання та 
протидії корупції (ст. 6), оптимізацію функ-
ціонування публічного та приватного сек-
тору (ст. 7 та 12), запровадження кодексів 
поведінки державних посадових осіб (ст. 8), 
впорядкування сфери державних закупі-
вель й управління державними фінансами 
(ст. 9), забезпечення доступу громадськості 
до процесів протидії корупції (ст. 13) тощо. 
Зокрема, у преамбулі цієї Конвенції 

вказується на необхідність реагування на 
загрози, які складає корупція, результатом 
якої є брак стабільності і безпеки суспіль-
ства, а тим самим вона приносить шкоду 
демократичним інституціям, етичним цін-
ностям і справедливості, а також загрожує 
повноцінному розвиткові правової науки. 
Зокрема, зазначено, що держави-учасниці 
цієї Конвенції, стурбовані серйозністю по-
роджуваних корупцією проблем і загроз 
для стабільності й безпеки суспільства, що 
підриває демократичні інститути й ціннос-
ті, етичні цінності й справедливість та за-
вдає шкоди сталому розвитку й принципу 
верховенства права; зв’язками між коруп-
цією та іншими формами злочинності, зо-
крема організованою злочинністю й еко-
номічною злочинністю, у тому числі від-
миванням коштів; випадками корупції, 
пов’язаними з великими обсягами активів, 
які можуть складати значну частку ресур-
сів держави та які ставлять під загрозу по-
літичну стабільність і сталий розвиток цих 
держав. Крім того підкреслено, що коруп-
ція вже не є локальною проблемою, а пе-
ретворилася на транснаціональне явище, 
яке впливає на суспільство й економіку всіх 
країн, що зумовлює винятково важливе 
значення міжнародного співробітництва в 
галузі запобігання корупції та контролю за 
нею. Існує переконання, що всеосяжний і 
комплексний підхід є необхідним для ефек-
тивного запобігання корупції та боротьби з 
нею, а наявність технічної допомоги може 
відігравати важливу роль у розширенні 

можливостей держав, у тому числі через 
посилення потенціалу та шляхом інститу-
ційної розбудови, у галузі ефективного за-
побігання корупції та боротьби з нею. 
Визнано, що протидія корупції та бо-

ротьба з нею — це обов’язок усіх держав 
і що для забезпечення ефективності своїх 
зусиль у цій галузі вони повинні співпра-
цювати одна з одною за підтримки й участі 
окремих осіб і груп, які не належать до дер-
жавного сектора, таких як громадянське 
суспільство, неурядові організації та орга-
нізації, що функціонують на базі громад [2]. 
Отже, на сьогодні цей документ є так зва-

ним базисом для приведення національного 
законодавства кожної держави-учасниці у 
відповідність до загальновизнаних методів 
та заходів щодо попередження та протидії 
корупції. В основу зазначеної Конвенції 
органічно покладено дві ключові заса-
ди: заходи щодо запобігання корупції 
та боротьба із цим явищем. Як зазначає 
О.Сінчук, «сфера запобігання корупції — це 
система регулятивних правовідносин, які 
спрямовані на попередження корупційних 
проявів у державі шляхом удосконален-
ня правових норм, правових механізмів 
та заходів державного впливу, спрямова-
них на запобігання корупції як явища на 
різних рівнях» [3]. Проте, сфера боротьби 
з корупцією — це система правоохорон-
них, переважно кримінально-правових та 
адміністративно-правових заходів, спрямо-
ваних на притягнення до відповідальності 
осіб, винних у вчиненні корупційних діянь, 
що мають на меті покарання, превенцію 
протиправних дій і виховання населен-
ня у дусі поваги до закону, створення 
в державі атмосфери нетерпимості та 
непримиренності до проявів корупції. 
Корупція, як соціальне явище, прита-

манна будь-якому суспільству, будь-якій 
державі, жодна країна у світі не може ого-
лосити себе вільною від корупції [4, с. 97]. 
Однак окремим країнам світу вдається 
ефективно боротися з цим негативним яви-
щем. Держави, які можна назвати порівня-
но вільними від корупції та яким вдалося 
створити ефективний механізм протидії 
корупційним проявам у судовій системі (зо-
крема: Фінляндія, Данія, Нова Зеландія, 
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Ісландія, Сінгапур, Швеція, Канада, Нідер-
ланди, Люксембург, Норвегія, Австралія, 
Швейцарія, Велика Британія, Австрія, Із-
раїль, США, Чилі, Ірландія, Німеччина та 
ін.) у більшості випадків є ініціаторами роз-
робки міжнародних антикорупційних стан-
дартів. Усі вони мають деякі особливості в 
організації антикорупційної діяльності, але 
спільними для них є: бажання забезпечен-
ня активної протидії корупційним про-
явам; створення відповідної правової бази; 
залучення до протидії корупційним про-
явам громадських організацій.
Дослідження досвіду зарубіжних кра-

їн у сфері протидії корупції та проведений 
детальний аналіз міжнародних актів дозво-
ляють констатувати, що успішна протидія 
корупції можлива за умови наявності таких 
складових: належного антикорупційного 
законодавства, ефективного його застосу-
вання відповідними органами державної 
влади і органами місцевого самоврядуван-
ня, координації їх діяльності; ефективної 
системи протидії корупції в усіх сферах 
діяльності органів державної влади і ор-
ганів місцевого самоврядування та на всіх 
рівнях; відкритості та інформованості гро-
мадськості про здійснення заходів щодо 
запобігання і протидії корупції; взаємодії 
об’єднань громадян з органами державної 
влади і органами місцевого самоврядуван-
ня у сфері формування та реалізації держав-
ної антикорупційної політики, підтримки 
антикорупційних заходів держави грома-
дянським суспільством [5]. Вважаємо, що 
зазначені чинники мають бути доповнені й 
участю держави у міжнародному співробіт-
ництві, адже, як зазначалося вище, пробле-
ма корупції набула вже ознак глобальної й 
боротьба з нею не може бути ефективною 
без об’єднання із світовою спільнотою. Ось 
чому існує нагальна потреба втілення між-
народних антикорупційних норм і прин-
ципів у сферу боротьби з корупцією, тому 
особливу роль тут відіграють такі правові 
регулятори суспільних відносин, як анти-
корупційні стандарти (Стандарт – єдина 
типова форма організації, здійснення будь-
чого; встановлення єдиних обов’язкових 
вимог) [6, с.1259] поведінки представників 

судової системи, які втілюють державну по-
літику у цій сфері. 
На міжнародному рівні антикорупційні 

стандарти закріплені у вже згадуваній Кон-
венції ООН проти корупції [7, с.46-104], 
Модельному Законі «Про засади законо-
давства про антикорупційну політику» [7, 
с. 398-430], Міжнародному кодексі пове-
дінки державних посадових осіб [7, с. 126-
128], Модельному кодексі поведінки для 
державних службовців [7, с. 347-356], Анти-
корупційному наборі інструментів [7, с.213-
293] та ін. Вказані документи є засобом, по-
кликаним спрямувати зусилля держав у бо-
ротьбі з корупцією за допомогою базових 
рекомендацій, яких посадовим особам слід 
дотримуватися під час виконання покладе-
них на них обов’язків. Норми міжнародно-
правових актів, якої б сфери правового ре-
гулювання вони не стосувалися, практично 
завжди задають вектор щодо розвитку націо-
нального законодавства держав, які приєдна-
лися до того чи іншого документа. Як прави-
ло, міжнародно-правові акти приймаються 
з найбільш глобальних проблем, які існу-
ють у світі. Метою цих норм є об’єднання 
зусиль цілого ряду держав, міжнародних 
організацій та інститутів громадянського 
суспільства, які функціонують у різних кра-
їнах для вирішення глобальних проблем.
Так, поняття «антикорупційний стан-

дарт» вперше було використано в Модель-
ному законі СНД «Основи законодавства 
про антикорупційну політику», визначив-
ши цим терміном «єдині для відособленої 
сфери правового регулювання гарантії, об-
меження і заборони, які забезпечують по-
передження чи зменшення впливу коруп-
ції на функціонування цієї сфери». 
Стаття 7 Конвенції ООН проти коруп-

ції звертає увагу держав-учасниць на необ-
хідність створення, підтримання та зміц-
нення таких систем прийняття на роботу 
у публічний сектор, набору, проходження 
служби, просування по службі та виходу у 
відставку цивільних службовців, які: а) за-
сновуються на принципах об’єктивності та 
прозорості та таких об’єктивних критері-
ях, як досконалість роботи, справедливість 
та здібність; b) містять належні процедури 
відбору та підготовки кадрів для зайняття 
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публічних посад, які вважаються особливо 
уразливими з огляду на корупцію, та рота-
ції у належних випадках таких кадрів на 
такі посади; c) сприяють виплаті належної 
винагороди та встановлення окладів з ура-
хуванням економічного розвитку держав-
учасниць; d) сприяють здійсненню освітніх 
та навчальних програм з тим, щоб такі осо-
би мали можливість задовольняти вимоги 
щодо правильного, сумлінного та належно-
го виконання публічних функцій, а також 
забезпечують їм спеціалізовану належну 
підготовку з тим, щоб поглибити усвідом-
лення ними ризиків, які пов’язані із коруп-
цією та пов’язані із виконанням ними своїх 
функцій.
З огляду на наше дослідження, осо-

бливої уваги потребують міжнародні анти-
корупційні стандарти у сферах державної 
влади, державної (публічної) служби та су-
довій сфері, що цілком можуть бути перене-
сені до представників судової системи.
Так, Модельний закон «Про основи за-

конодавства про антикорупційну політику» 
[9] у ст. 19 визначає, що з метою поперед-
ження корупції серед осіб, які заміщують 
державні посади, передбачені Конститу-
цією та іншими законами держави, інші 
посади, встановлені законодавством для 
безпосереднього виконання повноважень 
органів державної влади, посади держав-
ної служби, національним законодавством 
встановлюються, зокрема:

1) гарантії: на заохочення осіб, які 
заміщують зазначені посади, за бездоганне 
виконання своїх повноважень, чесність та 
непідкупність, у т.ч. при вирішенні питань 
представлення до державних нагород, по-
чесних звань, військових та спеціальних 
звань, класних чинів та інших відзнак; на-
дання переваг при призначенні на більш 
високі державні посади, просування по 
державній службі осіб, які мають відзна-
ки за бездоганне виконання своїх повно-
важень, чесність, непідкупність (особливо 
це стосується працівників апарату судів та 
Державної судової адміністрації);

2) обмеження: на позаконкурсне за-
міщення державних посад, встановлених 
загальнодержавним законодавством, стар-
ших, провідних та найвищих посад держав-

ної служби; максимальну кількість держав-
них посад, а також чисельність державних 
службовців(особливо це стосується членів 
Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів); строки та одноосіб-
ний характер розгляду скарг, заяв, запитів 
та інших звернень фізичних та юридичних 
осіб; перебування на посадах, призначен-
ня на більш високі посади чи просування 
по службі, надання пільг та інших переваг 
особам, які заміщують державні посади, а 
також посади державної служби, які вчини-
ли корупційні правопорушення; безоплат-
не користування послугами, які підлягають 
оплаті на загальних засадах; недоторка-
ність від кримінального переслідування за 
будь-яке з корупційних злочинів, а також 
злочинів, пов’язаних з корупційними; 

3) заборони: на перебування на по-
садах, призначення на більш високі посади 
чи просування по службі, наданні пільг чи 
інших переваг особам, які заміщують по-
сади державної служби, й вчинили коруп-
ційні злочини; участь осіб, які заміщують 
державні посади, а також посади держав-
ної служби, у підприємницькій діяльності у 
будь-яких формах, у тому числі до закінчен-
ня визначеного законом строку після при-
пинення повноважень таких осіб; прийнят-
тя такими особами подарунків у зв’язку з 
виконанням повноважень, за виключен-
ням випадків, прямо передбачених наці-
ональним законодавством; віднесення до 
конфіденційної інформації відомостей про 
майнове становище, розміри винагород, 
які виплачуються таким особам, про розмір 
пільг та переваг, наданим ним у зв’язку із 
виконанням повноважень; призначення на 
державні посади, а також посади держав-
ної служби осіб, які мають або колись мали 
судимість за корупційні злочини і злочини, 
пов’язані з корупційними.
Що стосується антикорупційних стан-

дартів у сфері судової діяльності, то ст. 22 
зазначеного правового акту встановлює:

1) гарантії: на незалежність судових 
органів від органів законодавчої, виконав-
чої гілок влади та місцевого самоврядуван-
ня; фінансування судової системи, в тому 
числі оплати праці працівників суду, не 
нижче рівня фінансування оплати праці 
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порівняльних категорій осіб, які заміщу-
ють державні посади чи посади державних 
службовців; опублікування в офіційних 
друкованих засобах масової інформації ві-
домостей про кандидатів у судді в обсязі 
та порядку, встановлених для кандидатів у 
депутати парламенту держави;

2) обмеження: на закритий та (або) 
одноособовий розгляд уповноваженою по-
садовою особою справ про правопорушен-
ня; позасудовий порядок призначення за-
ходів відповідальності за правопорушення; 
тривалість етапів розгляду справ про пра-
вопорушення; недоторканність суддів, які 
вчинили корупційні правопорушення;

3) заборони: на незаконне втручан-
ня в судову діяльність; розгляд справи про 
правопорушення суддями, які прямо чи 
опосередковано зацікавлені у вирішенні 
таких справ.
Вважаємо, що віднесення зазначених 

сфер правового регулювання до числа прі-
оритетних для реалізації заходів антико-
рупційної політики є обов’язковою підста-
вою для розробки спеціалізованих норма-
тивних актів або норм, які регламентують 
антикорупційні стандарти та інші заходи 
протидії корупції в судовій системі Украї-
ни.
Пропонується розглядати антикоруп-

ційні стандарти як систему методів, реалі-
зація яких дозволить сформувати антико-
рупційну поведінку представників судової 
системи. Такі стандарти можна згрупувати 
наступним чином: 1) стандарти, які вста-
новлюють та підтримують порядок при-
йняття на роботу представників органів 
судової системи, який забезпечує гласність, 
об’єктивність та ефективність; 2) стандар-
тизація адміністративних заходів, які за-
безпечують захист чесних та непідкупних 
представників судової системи; 3) адміні-
стративні кодекси, які встановлюють пра-
вила виконання накладених заборон та об-
межень [10]. Можливе також розмежуван-
ня антикорупційних стандартів по стадіях: 
1) антикорупційні стандарти, що діють на 
стадії прийняття на посади до органів судо-
вої системи та 2) антикорупційні стандар-
ти, що діють безпосередньо у процесі пере-
бування особи на займаній посаді [8, с.388].

Висновки
Можна стверджувати, що антикоруп-

ційні стандарти функціонування судової 
системи є частиною загальних стандартів 
державних службовців. Цілі створення та 
реалізації таких стандартів, як заходи бо-
ротьби з корупцією, для представників су-
дової системи складаються з:
а) закріплення моральних та професій-

но-етичних аспектів антикорупційної пове-
дінки особи, заснованих на єдиній системі 
дозволів, заборон, обмежень та обов’язків; 
б) стабілізування системи проходження 

служби шляхом виключення з практики їх 
функціонування корупційних елементів, 
таких як прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди, про-
текціонізм, правовий нігілізм тощо;
в) закріплення (а в ситуації з Україною – 

утвердження – примітка автора) впевненості 
громадян в чесності та непідкупності суд-
дів.
Ці цілі можуть бути досягнені як шля-

хом запобігання й виявлення корупції, так 
і шляхом виявлення єдиних антикорупцій-
них стандартів, надання їм форми правово-
го регулятора.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено поняття анти-

корупційного стандарту та визначено його 
структуру. На основі міжнародних договорів, 
які були ратифіковані Верховною Радою Укра-
їни, виокремлено основні стандарти у сфері 
протидії корупції в судовій системі. Проведе-
ний ґрунтовний аналіз українського законо-
давства на відповідність його міжнародним 
стандартам.
Ключові слова: судова система, протидія 

корупції, антикорупційні стандарти, міжна-
родні стандарти.

SUMMARY 
The article is devoted to the study of the concept 

of anti-corruption standard and defi nition of its 
structure. Based on international treaties that have 
been ratifi ed by the Verkhovna Rada of Ukraine, 
the main standards in the sphere of combating 
corruption in the judicial system have been singled 
out. A detailed analysis of Ukrainian legislation 
on compliance with its international standards was 
conducted.

Keywords: judicial system, anti-corruption, 
anti-corruption standards, international standards.
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ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ÑÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÀ 
Ó ÇÁÐÎÉÍÈÕ ÑÈËÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье проанализированы позиции уче-
ных относительно понимания понятия су-
дебного (процессуального) представительства. 
Исследованы особенности правового статуса 
Вооруженных Сил Украины и их структур-
ных единиц как участников процессуальных 
правоотношений. Автором предложено судеб-
ное представительство в Вооруженных Силах 
Украины рассматривать в двух аспектах: как 
совокупность правоотношений; как соответ-
ствующий правовой институт, регулирующий 
указанные правоотношения. Сформулирова-
но собственное определение понятия судебно-
го представительства в Вооруженных Силах 
Украины в указанных выше аспектах. Выде-
лены основные признаки судебного представи-
тельства в Вооруженных Силах Украины.
Ключевые слова: судебное представитель-

ство, Вооруженные Силы Украины, юридиче-
ская служба Вооруженных Сил Украины, за-
щита интересов государства.
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ному правовому супроводі діяльності ор-
ганів, установ, організацій, формувань, 
у тому числі, і забезпеченні їх належно-
го судового представництва. Особливою 
та важливою для України структурою є 
її Збройні Сили, а тому забезпечення на-
лежного рівня судового представництва 
Збройних Сил України є одним із першо-
чергових завдань держави. Особливістю 
судового представництва у даному випад-
ку є те, що воно є єдиним способом від-
стоювання своїх та державних інтересів у 
суді. Адже юридична особа за своєю суттю 
не може брати участь у судових засідання 
та вчиняти інші процесуальні дії, в інший 
спосіб, аніж через уповноваженого пред-
ставника. Саме наведені вище обставини 
обумовлюють актуальність дослідження 
сутності та особливостей судового пред-
ставництва у Збройних Силах України.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання становлення та розвитку ін-
ституту судового представництва були 
предметом уваги дослідників багатьох 
галузей права, зокрема В. Беляневича, 
Є. Васьковського, І. Доманової, Г. Лазь-
ко, І. Павлуника, Ю. Притики, М. Треуш-
нікова, С. Фурси, С. Халатова, Д. Чечота, 
М. Шакарян, М. Штефана та багатьох ін-
ших. Особливості представництва у ци-
вільному та адміністративному процесах 
також досліджували такі вчені, як: О. Ан-
пілогов, С. Бичкова, С. Братусь, І. До-

Постановка проблеми
У сучасних умовах для забезпечення 

ефективності захисту порушених чи оспо-
рюваних прав особи важливе місце на-
лежить гарантуванню кожному учаснику 
судового процесу можливості отримання 
якісної правової допомоги та захисту і 
представництва їх інтересів у суді. Не слід 
забувати, що для підтримання належного 
балансу у суспільстві, забезпечення рів-
ності всіх учасників суспільних відносин, 
існує необхідність у якісному та ефектив-
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манова, В. Заяць, В. Івакін, І. Ільїнська, 
Л. Ковтун, П. Немеш, Я. Розенберг та 
інші. Проте, на сьогодні у вітчизняній нау-
ці відсутнє єдине комплексне дослідження 
сутності судового представництва у Зброй-
них Силах України, що зумовлює актуаль-
ність і нагальність проведення нашого до-
слідження.

Метою даної статті є з’ясування сут-
ності поняття судового представництва 
у Збройних Силах України та виділення 
його правових ознак і особливостей шля-
хом аналізу теоретичних думок учених 
щодо судового представництва, а також 
вивчення положень нормативних актів.

Виклад основного матеріалу
Представництво – це врегульована за-

коном діяльність однієї особи від імені й 
в інтересах іншої особи в цивільному су-
дочинстві. Представництво в цивільному 
процесі є процесуальним засобом реаліза-
ції громадянами права на судовий захист 
від посягань на честь і гідність, життя, 
здоров’я, на особисту свободу і майно [1, 
с.97].
С.Я. Фурса вважає, що «процесуальне 

(судове) представництво — це правовідно-
сини, в силу яких одна особа (представник) 
виконує на підставі повноваження, яке на-
дане йому законом, статутом, положенням 
чи договором, процесуальні дії у цивіль-
ному судочинстві в інтересах іншої осо-
би (довірителя), які спрямовані на захист 
порушених, оспорюваних та невизнаних 
прав та інтересів іншої особи, державних 
чи суспільних інтересів, у результаті чого 
у представника виникає комплекс проце-
суальних прав та обов’язків» [2, 178-179]. 
Досить цікавим є визначення К.І. Мали-
шева, російського цивіліста, що належав 
до практичної школи юристів, який ще у 
1874 році вказував, що представництвом 
є заміна однієї особи іншою, коли пред-
ставник діє у процесі, замість особи, яку 
він представляє таким чином, що наслід-
ки його діяльності відображаються на та-
кій особі [3, с. 207-208]. Проте дане визна-
чення, на наш погляд, досить поверхнево 
відображає досліджуване поняття, харак-

теризуючи лише його видиму (зовнішню) 
сторону, яка полягає в участі у судовому 
процесі замість довірителя його пред-
ставника. Проте таке визначення не ви-
значає правову природу представництва, 
а також взаємозв’язок довірителя та його 
представника, не відображає всю сутність 
правовідносин, які виникають між ними, а 
також між представником та судовими ор-
ганами. Тому на сьогодні таке визначення 
не може слугувати опорною точкою у на-
шому дослідженні, то ж звернемося до ду-
мок інших авторів.
В.І. Тертишніков зазначає, що «про-

цесуальне представництво — це правовід-
носини, в яких одна особа (представник) 
здійснює у суді процесуальні дії від імені 
та в інтересах іншої особи» [4, 83]. С.В. Ва-
сильєв вважає, що «цивільне процесуаль-
не представництво — це врегульована 
нормами ЦПК України форма надання 
правової допомоги однією особою (пред-
ставник) іншій особі (особа, яку представ-
ляють, у формі здійснення процесуальних 
дій представником від імені і в інтересах 
особи, яку представляє, в межах отрима-
них повноважень у зв’язку з розглядом 
і вирішенням судом цивільної справи»-
[5, 74-75]. Схоже визначення надає також 
В.І. Ямковий, який вважає, що судове 
представництво – це правовідношення, в 
силу якого одна особа (судовий представ-
ник) здійснює процесуальні дії в межах 
наданих йому повноважень від імені та в 
інтересах особи, яку він представляє (сто-
рони, третьої особи), внаслідок чого безпо-
середньо для останнього виникають пра-
ва й обов’язки [6, с. 466-472]. М.І. Балюк 
вважає необхідним підтримати визначен-
ня тих вчених-процесуалістів, які зазнача-
ють, що представництво у судовому проце-
сі — це правовідносини, на підставі яких 
представник здійснює процесуальні дії від 
імені та в інтересах особи, яка бере участь 
у справі, з метою захисту її прав, свобод та 
інтересів [7, 107-108].
На нашу думку, позиції В.І. Тертиш-

нікова, В.І. Ямкового та Н.В. Волкової є 
досить аргументованими та актуальни-
ми, та можуть бути використані як при 
подальших дослідження даного питан-
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ня, так і при удосконаленні чинного за-
конодавства. Проте найбільшу цінність 
для нашого дослідження має саме визна-
чення поняття судового представництва, 
наведене С.В. Васильєвим, оскільки воно 
відображає таку особливість, як поділ 
правовідносин щодо судового представ-
ництва на внутрішні (ті, які виникають 
та існують до моменту фактичної учас-
ті представника у суді: з приводу вида-
чі довіреності, наділення представника 
належним обсягом процесуальних прав, 
узгодження позиції між довірителем та 
представником та чіткого визначення 
кола інтересів, які необхідно захистити, 
а також обсягу прав та свобод, які підля-
гають захисту, підготовка процесуальних 
документів тощо), зовнішні (безпосеред-
ня участь уповноваженого представника 
у судовому розгляді цивільної, адміні-
стративної, господарської справи, вчи-
нення інших процесуальних дій, спря-
мованих на захист прав та свобод його 
довірителя). Тобто автор акцентує увагу 
на тому, що представництво є однією із 
форм надання правової допомоги, що до-
зволяє нам розглядати поняття судового 
представництва більш всебічно, та зрозу-
міти, що його не можна звести лише до 
формальної участі представника у суді 
під час розгляду справи.
Аналізуючи все наведене вище, мо-

жемо підсумувати, що поняття судового 
представництва є досить великим за сво-
їм обсягом, а також і за змістом. Не мож-
на не зауважити, що свої особливості ро-
зуміння поняття судового представництва 
з’являються у кожному конкретному ви-
падку здійснення такого представництва, 
та у великій мірі залежать від особливос-
тей сторони (учасника правовідносин), 
яку представляють, її правового статусу та 
сфери діяльності, а також виду процесу-
ального представництва.
Особливостями Збройних Сил України 

як учасника правовідносин (матеріально-
правових, процесуальних) є те, що відпо-
відно до Закону України «Про Збройні 
Сили України», збройні Сили України - це 
військове формування, на яке відповідно 
до Конституції України покладаються обо-

рона України, захист її суверенітету, тери-
торіальної цілісності і недоторканності [8].
Досить неоднорідною та багаточисель-

ною є організаційна структура Зброй-
них Сил України. Відповідно до ст. 3 За-
кону, Збройні Сили України мають таку 
загальну структуру: Генеральний штаб 
Збройних Сил України як головний ор-
ган військового управління; Об’єднаний 
оперативний штаб Збройних Сил України 
як орган управління міжвидовими та між-
відомчими угрупованнями військ (сил); 
види Збройних Сил України - Сухопутні 
війська, Повітряні Сили, Військово-Мор-
ські Сили; з’єднання, військові частини, 
військові навчальні заклади, установи 
та організації, що не належать до видів 
Збройних Сил окремий рід військ – Висо-
комобільні десантні війська Збройних Сил 
України; окремий рід сил – Сили спеціаль-
них операцій Збройних Сил України. Ор-
ганізаційно Збройні Сили України скла-
даються з органів військового управління, 
з’єднань, військових частин, військових 
навчальних закладів, установ та організа-
цій. Особовий склад Збройних Сил Укра-
їни складається з військовослужбовців і 
працівників Збройних Сил України [8].
Така організаційна структура Зброй-

них Сил України породжує деякі пробле-
ми у визначенні правового статусу Зброй-
них Сил України як учасника правовід-
носин. Адже в їх систему включаються як 
безпосередньо військові формування та 
види військ, так і інші структури, які без-
посередньо беруть участь у цивільних та 
інших видах правовідносин – навчальні 
заклади, органи управління, працівники 
збройних сил.
Досить значною, на наш погляд, пра-

вовою прогалиною, яка в подальшому 
впливає на сутність та зміст судового пред-
ставництва Збройних Сил України є неви-
значеність організаційно-правової форми 
окремих її формувань. Так, на сьогодні 
продовжує залишатися актуальною про-
блематика надання військовим частинам 
статусу юридичної особи. О.І. Шкуропаць-
кий з цього приводу зауважує, що, ана-
лізуючи закони України, які становлять 
нормативну основу військового законо-
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давства, можна відзначити, що у законо-
давстві постійно використовується термін 
«військова частина», але його будь-якого 
нормативно-правового тлумачення в жод-
ному із цих законів не надано [9, с.239].
Дійсно, невизначеність правового ста-

тусу військових частин породжує пробле-
ми судового представництва зазначених 
ланок Збройних Сил України (видачі до-
віреності, взагалі вирішення питання про 
можливість участі військової частини у 
судовому процесі як самостійного учасни-
ка). Проте не менше питань виникає та-
кож і щодо правового статусу Збройних 
Сил України, адже не зовсім зрозумілим 
для норм процесуального права є поняття 
«військове формування». У той час як про-
цесуальні кодекси оперують поняттями 
«фізична особа», «юридична особа», «під-
приємства», «організації», «державні орга-
ни», «держава»: так, наприклад, відповід-
но до норм ЦПК України, здатність мати 
цивільні процесуальні права та обов’язки 
сторони, третьої особи, заявника, заінте-
ресованої особи (цивільна процесуальна 
правоздатність) мають усі фізичні і юри-
дичні особи. Позивачем і відповідачем мо-
жуть бути фізичні і юридичні особи, а та-
кож держава [10]. 
Також певні особливості здійснення 

судового представництва зумовлюють і 
функції та завдання Збройних Сил Украї-
ни, які визначені наступним чином: оборо-
на України, захист її суверенітету, терито-
ріальної цілісності і недоторканності, фор-
мування і реалізація державної політики 
з питань національної безпеки у воєнній 
сфері, сфері оборони і військового будів-
ництва, у галузі оборонного планування, 
військової освіти та науки; участь у фор-
муванні та реалізації державної політики 
у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки 
[8, 11]. Тобто, як випливає із зазначеного 
вище, діяльність Збройних Сил України 
безпосередньо пов’язана з захистом ін-
тересів держави, а тому і судове представ-
ництво Збройних Сил України повинне 
здійснюватися із урахуванням насамперед 
державних інтересів у сфері оборони.
Таким чином, підсумовуючи усе наве-

дене вище, слід прийти до розуміння сут-

ності судового представництва у Зброй-
них Силах України, надавши визначення 
даному поняттю та виділивши його право-
ві риси. Так, насамперед зауважимо, що 
дане поняття можна розглядати у двох 
аспектах: 1) як сукупність правовідносин; 
2) як відповідний правовий інститут, який 
регулює зазначені правовідносини.
У першому аспекті судове представни-

цтво Збройних Сил України можна розу-
міти у широкому розумінні та у вузькому 
розумінні. У вузькому розумінні – це су-
купність правовідносин, які складають-
ся під час розгляду судових справ (адмі-
ністративних, цивільних, господарських 
тощо), стороною у яких виступають Зброй-
ні Сили України або їх структурні підроз-
діли, з приводу вчинення уповноваженим 
представником Збройних Сил України 
належних процесуальних дій, спрямова-
них на відстоювання інтересів держави, а 
також позиції Міністерства оборони Укра-
їни та Генерального штабу Збройних Сил 
України у сфері національної безпеки та 
оборони, захисту інших (в тому числі, ци-
вільно- та господарсько-правових) інте-
ресів Збройних Сил України та їх струк-
турних підрозділів.
У широкому розумінні до поняття 

представництва Збройних Сил України 
слід віднести дві групи правовідносин: зо-
внішні та внутрішні. У такому розумінні 
– це сукупність правовідносин, які скла-
даються під час розгляду судових справ, 
стороною у яких виступають Збройні 
Сили України або їх структурні підрозді-
ли, з приводу безпосереднього вчинення 
уповноваженим представником Збройних 
Сил України належних процесуальних 
дій, спрямованих на відстоювання інтер-
есів держави, а також позиції Міністерства 
оборони України та Генерального штабу 
Збройних Сил України у сфері національ-
ної безпеки та оборони, захисту інших ін-
тересів Збройних Сил України та їх струк-
турних підрозділів, а також сукупність 
правовідносин, які передують безпосеред-
ньому вчиненню процесуальних дій у су-
дових інстанціях та в подальшому супро-
воджують їх: оформлення довіреності, на-
ділення представника належним обсягом 
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процесуальних прав, узгодження позиції 
між структурним підрозділом Збройних 
Сил України, Генеральним штабом Зброй-
них Сил України, Міністерством оборони 
України та представником, чіткого визна-
чення кола інтересів, які необхідно захис-
тити, а також обсягу прав та свобод, які 
підлягають захисту, підготовка процесу-
альних документів, узгодження необхід-
ності подання апеляційних скарг, позову 
тощо (внутрішні відносини).
У другому аспекті – судове представни-

цтво у Збройних Силах України – це міжга-
лузевий правовий інститут, який включає 
в себе норми господарського, цивільного 
процесуальних кодексів, кодексу адміні-
стративного судочинства, а також і відпо-
відні норми цивільного, адміністративно-
го права та права військової сфери, який 
регулює правовідносини з приводу пред-
ставництва та захисту інтересів держави, 
Міністерства оборони України та Зброй-
них Сил України та вчинення у зв’язку з 
таким захистом належних процесуальних 
дій уповноваженим представником під час 
розгляду судових справ.

Висновки
З огляду на викладене, можна прийти 

до висновку про те, що правовими озна-
ками судового представництва у Зброй-
них Силах України є наступні: 1) є окре-
мим комплексним правовим інститутом, 
що включає в себе норми різних галузей 
матеріального та процесуального права; 2) 
становить цілий комплекс взаємоузгодже-
них дій керівників структурних підрозді-
лів Міністерства оборони України, Гене-
рального штабу, командирів (начальників, 
керівників) військових частин, установ, 
організацій, підприємств та працівників 
юридичної служби щодо узгодження пози-
ції, підготовки процесуальних документів, 
видачі довіреності, безпосередньої участі 
у розгляді судових справі; 3) характери-
зується значною перевагою адміністра-
тивно-правових норм та методів регулю-
вання окресленої вище сукупності дій; 4) 
вчинення конкретних дій уповноваженим 
представником Збройних Сил України 
безпосередньо у судовому засіданні та під 

час участі у розгляді судової справи регу-
люється нормами тієї галузі процесуально-
го права, до відання якої віднесено спір, 
що розглядається; 5) метою такого судо-
вого представництва є насамперед захист 
інтересів держави в особі Міноборони та 
Збройних Сил України; 6) характеризу-
ється закріпленням обов’язку для поса-
дових осіб Міноборони та Збройних Сил 
України вжиття усіх можливих заходів для 
найповнішого відстоювання інтересів дер-
жави, в тому числі і за допомогою співп-
раці з органами прокуратури, залучення 
до участі у розглядах судових справ спе-
ціалістів Збройних Сил України, які воло-
діють спеціальними знаннями, підготовки 
додаткових матеріалів тощо.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано позиції науковців 

щодо розуміння поняття судового (процесу-
ального) представництва. Досліджено особли-
вості правового статусу Збройних Сил Укра-
їни та їх структурних одиниць як учасників 
процесуальних правовідносин. Автором запро-
поновано судове представництво у Збройних 
Силах України розглядати у двох аспектах: 
як сукупність правовідносин; як відповідний 
правовий інститут, який регулює зазначені 
правовідносини. Наведено власне визначення 
поняття судового представництва у Збройних 
Силах України у зазначених вище аспектах. 
Виділено основні ознаки судового представни-
цтва у Збройних Силах України.
Ключові слова: судове представництво, 

Збройні Сили України, юридична служба 
Збройних Сил України, захист інтересів дер-
жави.

SUMMARY 
The article analyzes the positions of scientists 

regarding the concept of judicial (procedural) 
representation. The peculiarities of the legal status 
of the Armed Forces of Ukraine and their structural 
units as participants in procedural legal relations 
are investigated. The author proposed to consider 
the judicial representation in the Armed Forces of 
Ukraine in two aspects: as a set of legal relations; 
As the corresponding legal institution that regulates 
these legal relations. Its own defi nition of the concept 
of judicial representation in the Armed Forces of 
Ukraine in the above aspects is formulated. The 
main features of judicial representation in the 
Armed Forces of Ukraine are singled out.

Key words: judicial representation, Armed 
Forces of Ukraine, legal service of the Armed Forces 
of Ukraine, protection of state interests.
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У статті розглядаються проблеми твер-
дих побутових відходів, їх вплив на довкілля, 
стан сміттєзвалищ України та Львівщини, 
європейський досвід поводження з ТПВ. Викла-
дено способи знешкодження відходів у регіонах 
країни згідно Національної доповіді про стан 
техногенної та природної безпеки. Здійснено 
аналіз нормативно-правової бази поводження 
з відходами в країнах Європейського Союзу та 
в Україні. Розглянуто проект Національної 
стратегії поводження з відходами. 
Ключові слова: тверді побутові відходи, 

утилізація, знешкодження, рециклінг, сміт-
тєзвалище, сміттєспалювання, Директиви 
Ради ЄС, Національна стратегія поводження 
з відходами.
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тєзвалища привело до загибелі людей. У ви-
рішенні проблем, пов’язаних з відходами, 
особлива роль відведена законодавчій базі 
та узгодженню її з нормативно-правовими 
засадами Європейського Союзу. Оскільки 
для правильного підходу до вирішення да-
ної проблеми необхідний загальнодержав-
ний підхід, то в 2016 році була розроблена 
Національна стратегія поводження з відхо-
дами, яка включає організаційні засади та 
стратегічні цілі щодо відходів в Україні. Мо-
ніторинг стану правового регулювання по-
казує, що багато питань, пов’язаних з відхо-
дами є неврегульованими. Удосконалення 
нормативно-правової бази дасть можливість 
створити систему керування ТПВ та забез-
печити правильний вибір їх утилізації.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Дослідженням екологічних та право-
вих проблем твердих побутових відходів 
присвячено чимало робіт українських на-
уковців. Так, питання управління та по-
водження з відходами глибоко розкриті в 
публікаціях  Петрука  В.Г., Васильківсько-
го І.В., Кватернюка С.М., Романів М.В. Про-
блемами утилізації відходів, рециклінгу та їх 
економічними аспектами займаються Ігна-
тенко О.П., Лимаренко В.О., Міщенко В.С., 
Гінайло  В.О., Виговська В.П. Дослідження 
питань правового регулювання поводження 
з побутовими відходами проводилися таки-
ми вченими, як Міщенко В.С., Байцар  Р.І., 
Зерук  В.А., Аналіз стану звалищ ТПВ, 

Постановка проблеми
Стрімке зростання населення Землі і 

підвищення рівня життя призвели до збіль-
шення споживання товарів і, як наслідок, 
до різкого підвищення викидів твердих по-
бутових відходів (ТПВ). Щорічний приріст 
ТПВ становить не менше 3%, а в деяких 
країнах – близько 10 %, що значно переви-
щує швидкість приросту населення Землі. 
Актуальність проблеми відходів та їх ути-
лізації є однією з першочергових, оскіль-
ки екологічний стан довкілля, особливо за 
останніх 20 років, доходить до своєї кри-
тичної межі. Ми можемо спостерігати різке 
погіршення ситуації, що стосується ТПВ, у 
всіх областях України, а особливо на Львів-
щині, оскільки значне перевантаження сміт-
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вплив відходів на довкілля досліджували Бі-
лик Г.С., Калашник Я.Ю., Медведєва О.І.

Виклад основного матеріалу
             Екологічні проблеми ТПВ
Однією з найактуальніших проблем сьо-

годення є накопичення та знешкодження 
відходів побутової сфери. Особливо гострою 
ця проблема є для України, яка посідає пер-
ше місце серед європейських країн за кіль-
кістю побутового сміття на людину та рівнем 
шкідливого впливу полігонів на довкілля. 
Понад 96% всього викинутого побутового 
сміття в Україні складується та нагрома-
джується на звалищах, і менше 3% спалю-
ється на двох сміттєспалювальних заводах. 
Під полігони ТПВ зайнято понад 160 тис. 
га земель. Щорічно в Україні утворюється 
близько 12 тисяч нових несанкціонованих 
сміттєзвавлищ. Понад 7% звалищ працю-
ють в режимі перевантаження, більшість з 
яких не відповідають нормам екологічної 
безпеки. Згідно загальних положень Зако-
ну України «Про основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України 
на період до 2020 року» низька тривалість 
життя українців значною мірою обумовлена 
забрудненням навколишнього природного 
середовища. Однією з гострих природоохо-
ронних проблем в Україні є поводження з 
твердими побутовими відходами. 
В національних доповідях про стан нав-

колишнього природного середовища Украї-
ни останніми роками подається цифра нако-
пичення відходів у 35–36 млрд. тонн. У пи-
томому виразі це становило понад 50 тис. т/
км2 та більш як 750 тонн на кожного жите-
ля. Оцінка щорічного утворення — від 670 
до 770 млн. тонн і лише 10…15% від цієї 
кількості використовується в якості вторин-
них матеріальних ресурсів[1]. Серед місць, 
де спостерігається значне накопичення 
твердих побутових відходів, особливо в літ-
ній період, відносять рекреаційні та курорт-
но-оздоровчі території.
Через відсутність належної системи зби-

рання ТПВ у сільській місцевості утворю-
ються стихійні звалища, чисельність яких 
не обліковують. Через відсутність фінансу-
вання стан цих звалищ не контролюють. На 
території Львівської області зареєстровано 

572 звалища ТПВ. Жодне з них не є поліго-
ном ТПВ, оскільки не відповідає санітарним 
нормам та експлуатується з порушеннями 
відповідних нормативних документів, без 
відповідних дозволів [2]. Крім того, в області 
багато стихійних звалищ, які забруднюють 
довкілля. 
Світовий досвід пропонує три осно-

ві шляхи у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами, а саме: полігонне 
поховання; знищення твердих побутових 
відходів шляхом їх спалювання; очищення 
твердих побутових відходів від шкідливих 
компонентів та їх утилізація з метою добу-
вання ресурсоцінних компонентів.
Загальноприйнятий метод розміщення 

як небезпечних, так і твердих побутових 
відходів (ТПВ) – полігонне поховання. За 
оцінками фахівців, в європейських країнах 
щорічно утворюється 24 млн тонн небез-
печних відходів, з них 75 % захоронюється. 
При цьому полігонне поховання вважається 
найменш доцільним для відходів, які можна 
піддавати рециклінгу (переробка відходів 
для повторного використання), утилізувати 
чи використати для одержання альтерна-
тивних видів палива. У ЄС найпоширені-
шим є сміттєспалювання, яке виникло як 
спосіб знешкодження ТПВ і згодом пере-
творилося на енергетичну індустрію, оскіль-
ки за тепловим еквівалентом 1 тонна ТПВ 
прирівнюється до 0,5 тонни вугілля[3]. 
Спалювання ТПВ дозволяє значно зни-

зити їх обсяг і вагу; перетворити речовини 
(у тому числі й небезпечні) в інертні тверді. 
До недоліків відносяться високі енергоза-
трати процесу, забруднення довкілля шкід-
ливими газоподібними викидами, а також 
накопичення продуктів спалювання у виді 
зол і шлаків[3]. Проблемами утилізації шла-
ків сміттєспалювання та використання їх 
для одержання будівельних матеріалів за-
ймалися науковці НУ «Львівська політехні-
ка» та Технічного університету Сержі Пон-
туаз (Франція) [4,5]. 
Альтернативою спалюванню за темпера-

тур 700–800 °С за кордоном сьогодні інтен-
сивно ведуться науково-технічні розробки зі 
створення процесів і агрегатів високотемпе-
ратурної переробки (1350…1600 °С) − піро-
лізу.
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 Згідно з матеріалами «Національної  до-
повіді про стан техногенної та природної 
безпеки в Україні за 2015 рік» з метою впро-
вадження передових технологій переробки 
твердих побутових відходів та їх утилізації, 
впровадження ресурсо- і енергозберігаючих 
технологій, удосконалення та стабілізації 
системи поводження з відходами, заготів-
лі вторинних ресурсів у населених пунктах 
впроваджено роздільне збирання побуто-
вих відходів. На даний час у 398 населених 
пунктах (за винятком територій АР Крим-
м. Севастополя, Луганської та Донецької об-
ластей) впроваджується роздільне збирання 
побутових відходів. У 15 населених пунк-
тах працюють 20 сміттєсортувальних ліній. 
Утилізація побутових відходів здійснюється 
на сміттєспалювальному заводі в м. Києві, 
а також експлуатується сміттєспалювальна 
установка в м. Люботин Харківської області 
та дві пересувні сміттєспалювальні установ-
ки в м. Харкові. Крім того, у 22 населених 
пунктах будуються сміттєсортувальні комп-
лекси. На 12 полігонах облаштовано систе-
му вилучення біогазу. З них на 7 полігонах 
біогаз факельно спалюється, на 5 – експлу-
атуються когенераційні установки ( Вінни-
ця, Ужгород, Житомир), а також у двох на-
селених пунктах Київщини- електростанції 
для отримання електроенергії (с. Рожівка 
Броварського р-ну, с. Підгірці Обухівського 
р-ну). У м. Білій Церкві Київської області у 
березні 2015 року був укладений договір на 
виконання комплексу робіт з дегазації полі-
гона.
В останні роки виникла нова концеп-

ція поводження з відходами – Zero Waste. 
Термін Zero Waste, який отримав вже до-
статнє розповсюдження за кордоном, має 
два значення: “нуль відходів” і “нуль втрат.-
В об’єднанні цих двох значень і полягає но-
вий принцип ставлення до відходів вироб-
ництва і споживання. Йдеться про перехід 
від управління відходами до управління 
ресурсами, що сприяє економічному та со-
ціальному розвитку. Для цього пріоритет 
надають заходам із запобігання утворення 
відходів, роздільному збору сміття та по-
вторному використанню його. Ця концеп-
ція і буде основою Стратегії поводження з 
відходами на 2017-2022 роки. 

У Львові проблема ТПВ є особливо го-
строю, оскільки міське сміттєзвалище пра-
цює в режимі перевантаження вже понад 
10 років. Щорічно в місті продукують орієн-
товно 240 тис. тонн сміття, тобто на кожного 
мешканця в середньому припадає близько 
280 кг ТПВ на рік [2,6]. Аби зменшити об-
сяг відходів, Львів долучається до європей-
ських міст, які задекларували рух у напрямі 
«Zero Waste» і повинен стати першим містом 
України, що приєднається до спільноти про-
гресивних міст світу, у питанні поводження 
з відходами.
Важливим етапом у вирішенні проблеми 

твердих побутових відходів у наших сусідів –
поляків стала «сміттєва революція». У Поль-
щі на одного мешканця припадає приблиз-
но 200-400 кг відходів. У 2013 році держава 
передала усі питання, пов’язані з відходами, 
органам місцевого самоврядування. Відтоді 
місцева влада самостійно встановлює ціни 
та відповідає за вивіз, сортування та пере-
робку сміття. У рамках проекту «Нуль відхо-
дів» цього року у Польщі набудуть чинності 
єдині для всієї країни правила сортування 
відходів, а до 2020 року поляки мають намір 
переробляти половину викинутих ТПВ. 
Правові засади у сфері поводження з 

ТПВ в країнах ЄС. У практиці поводження з 
ТПВ європейські держави керуються цілою 
низкою директив та регламентів Європей-
ського Союзу. Базовим законом ЄС у сфері 
управління відходами є «Рамкова директи-
ва ЄС про відходи», яка поширюється на всі 
потоки відходів та встановлює правила пла-
нування управління відходами, їх кваліфіко-
ване збирання і перероблення, а також ви-
магає дотримання обов’язкових дозвільних 
процедур для переробників  [9].
Головним нормативно-правовим доку-

ментом Європейського Союзу у сфері пово-
дження та управління відходами, яким ви-
значено правові рамки та основні принци-
пи поводження з ними, є Директива 75/442/
EWG. В цій директиві втілена стратегія ЄС 
щодо управління відходами. Крім цього, іс-
нує цілий ряд спеціальних директив (про 
небезпечні відходи - 91/689/ EWG) тощо. 
Директива 75/442/EWG налічує 16 катего-
рій відходів, на основі яких впроваджений 
єдиний Європейський каталог відходів (рі-
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шення 2000/532/EWG), що періодично пере-
глядається й оновлюється.
Директива Європейського Парламенту 

та Ради 2006/12/ЄС від 5 квітня 2006 року 
про відходи встановлює законодавчу базу 
для поводження з відходами у Співтовари-
стві. Згідно з цією директивою поводження 
з відходами передбачає збирання, тран-
спортування, переробку та знищення від-
ходів, нагляд за цими операціями та спо-
стереження за місцями видалення відходів. 
Принципи ЄС в сфері поводження з відхо-
дами забезпечує: 

• збереження природи та ресурсів, необ-
хідність мінімізації, а де можливо, уникнен-
ня утворення відходів; 

• зменшення впливу відходів на здоров’я 
людини та навколишнє середовище, зокре-
ма зменшення обсягів небезпечних речовин 
у відходах;

• оплату виробниками відходів та за-
бруднювачами навколишнього середовища 
повного обсягу витрат, спричинених їхніми 
діями, використовуючи принцип “забруд-
нювач платить” та принцип відповідальнос-
ті виробника;

• адекватну інфраструктуру, створення 
комплексної мережі об’єктів видалення, яка 
ґрунтується на принципах наближеності та 
самодостатності.
Водночас полігони сьогодні ще зали-

шаються найпоширенішим способом по-
водження з відходами у багатьох країнах. 
Європейські законодавчі та нормативні ви-
моги щодо полігонів відходів викладено у 
Директиві Ради 1999/31/ЄС «Про полігони 
відходів». Метою цієї Директиви є забезпе-
чення заходів, процедур і керівництва щодо 
запобігання чи максимально можливого 
зниження негативного впливу на довкілля 
місць захоронення відходів протягом усього 
періоду їхнього життєвого циклу. Додаток І 
Директиви Ради 1999/31/ЄС стосується за-
гальних вимог для всіх класів полігонів за-
хоронення відходів. Зокрема, цей додаток 
встановлює контроль газоутворення. Про-
цес нагромадження і міграції звалищного 
газу має бути керованим. Біогаз повинен 
збиратися з усіх полігонів, які отримують 
відходи, що біологічно розкладаються, об-
роблятися і використовуватися. Якщо такий 

газ не може використовуватися для вироб-
ництва енергії, його необхідно спалювати. 
Збирання, оброблення і використання біо-
газу повинно здійснюватися способом, який 
мінімізує шкоду для навколишнього сере-
довища та ризик для здоров’я людей. 
В ЄС існують також спеціальні норма-

тивні акти, що регулюють питання тран-
спортування відходів: Директива ЄС 78/319 
та Постанова ради Європи № 259/93 про на-
гляд і контроль за переміщенням відходів у 
межах Європейської спільноти, а також за їх 
вивезенням з території ЄС. Так, для орга-
нізації і здійснення внутрішніх перевезень 
відходів у межах однієї держави всі країни 
ЄС зобов’язані забезпечити розробку і впро-
вадження системи нагляду і контролю, яка 
має бути складовою частиною єдиної систе-
ми, що існує в країнах Європейсьеого Со-
юзу. 
Нормативно-правова база поводження 

з відходами в Україні. Україна, як сучасна 
правова держава, вибрала для себе одним із 
пріоритетних напрямів розвитку спрямова-
ність на ЄС, зокрема, шляхом наближення 
сучасного українського законодавства до єв-
ропейських стандартів, адаптації положень 
нормативно-правових актів, у тому числі і 
щодо відходів. Тому розв’язання проблеми 
поводження з відходами на державному рів-
ні має здійснюватись, насамперед, шляхом 
впровадження ефективного законодавчого 
регулювання, яке повинно будуватись на 
врахуванні національних особливостей у 
вирішенні цього питання та позитивному 
досвіді відповідного європейського законо-
давства [7].
Законодавство України у сфері управлін-

ня відходами складається із законів України 
«Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про відходи», «Про забезпе-
чення санітарного та епідеміологічного бла-
гополуччя населення», «Про поводження з 
радіоактивними відходами», «Про метало-
брухт», Кодексу України «Про надра», та ін-
ших нормативно-правових актів. Зазначені 
законодавчі акти спрямовані на врегулю-
вання відносин, пов’язаних з проблемами, 
що виникають у суб’єктів права стосовно по-
водження з відходами, а також системою за-
ходів щодо організаційно-економічного сти-
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мулювання ресурсозбереження. Основними 
принципами законодавства є мінімізація 
утворення, максимальна утилізація, забез-
печення повного збирання і своєчасного 
знешкодження відходів відповідно до вимог 
екологічної безпеки. Важливим аспектом 
поводження з відходами є застосування су-
часних методів їх ідентифікації, класифіка-
ції, паспортизації з метою визначення ви-
сокоефективних технологій поводження з 
ними відповідно до стандартів ЄС [10,11].
Існує також ряд підзаконних актів, при-

йнятих Кабінетом Міністрів України у ви-
гляді постанов. Подальші роз’яснення ви-
мог постанов КМУ зазвичай наводяться у 
наказах міністерств і відомств. На обласному 
та місцевому рівнях законодавство в сфері 
відходів доповнюється місцевими та регіо-
нальними програмами поводження з від-
ходами та рішеннями міських державних 
адміністрацій, які містять положення щодо 
збирання відходів, їх переробкуи і розмі-
щення. 
Закон України “Про відходи” (№ 187/98) 

був вперше прийнятий у 1998 р [12], після 
чого у 2002, 2010, 2012 рр. до нього було 
внесено поправки, в яких, зокрема, було 
зроблено наголос на положеннях щодо по-
водження з небезпечними відходами. Згід-
но статті 5 Закону України «Про відходи» 
основними принципами державної політи-
ки у сфері поводження з відходами є пріо-
ритетний захист навколишнього природ-
ного середовища та здоров’я людини від 
негативного впливу відходів, забезпечення 
ощадного використання матеріально-сиро-
винних та енергетичних ресурсів, науково 
обґрунтоване узгодження екологічних, еко-
номічних та соціальних інтересів суспільства 
щодо утворення та використання відходів з 
метою забезпечення його сталого розвитку.

 Згідно статті 18 до компетенції Кабінету 
Міністрів України у сфері поводження з від-
ходами належить забезпечення участі Укра-
їни у міжнародному співробітництві у сфе-
рі поводження з відходами; встановлення 
квот, на ввезення в Україну для утилізації 
відходів, як вторинної сировини; перевезен-
ня через територію України окремих видів 
відходів, встановлення порядку ввезення чи 
вивезення через Україну відходів.

Статтею 44 закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного середови-
ща» реалізується один із основоположних 
принципів екологічного законодавства «за-
бруднювач платить». Збір за забруднення 
природного середовища встановлюється на 
основі фактичних обсягів викидів, лімітів 
скидів шкідливих речовин у навколишнє 
природне середовище і розміщення відхо-
дів. Порядок встановлення нормативів збо-
ру за забруднення навколишнього середо-
вища і стягнення їх визначається Кабінетом 
Міністрів України (Постанова КМУ № 303 
від 01.03.99 з доповненнями від 01.07.02 та 
Постанова КМУ № 402 від 28.03.03 «Про 
внесення змін у додаток 1 до Порядку вста-
новлення нормативів збору за забруднення 
навколишнього природного середовища і 
стягнення цього збору»).
Кошти від стягнення зборів надходять 

до місцевих бюджетів та Державного фонду 
охорони навколишнього природного сере-
довища і спрямовуються на виконання робіт 
з відтворення, підтримання різних природ-
них ресурсів у належному стані (ст. 46 За-
кону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища»). З цього фонду 
фінансуються природоохоронні і ресур-
созберігаючі заходи, наукові дослідження, 
спрямовані на зниження впливу забруд-
нення довкілля на здоров’я людей, а також 
на стимулювання працівників спеціально 
уповноважених державних органів та гро-
мадських інспекторів. Гармонізація законо-
давства України до законодавства ЄС в цій 
сфері триває. 

 В Україні докладено значних зусиль до 
створення системи керування у сфері пово-
дження з відходами та її нормативно-право-
вого й економічного забезпечення. Слід за-
значити, що в нашій країні створені базові 
правові засади у сфері поводження з побу-
товими відходами і вони поступово набли-
жаються до європейських вимог. Але якщо 
європейське законодавство постійно вдо-
сконалюється, то Україні треба прикласти 
значних зусиль для імплементації європей-
ського досвіду. Так, не зовсім врегульовані 
економічні питання: існує ціла низка про-
блем, які стосуються екологічних податків, 
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здешевлення кредитів для здійснення при-
родоохоронних заходів [8].
Національна стратегія поводження з від-

ходами. У жовтні 2016 р Мінприроди опу-
блікувало та винесло на громадське обго-
ворення анотовану структуру Національної 
стратегії поводження з відходами ( НСПВ), 
яку до кінця року заплановано було винести 
на розгляд Уряду [12]. Розробка документу 
відбувалася за участю  трьох  міністерств:  
Мінприроди, Мінрегіону, Мінекономіки, 
а також програми підтримки «зеленої» мо-
дернізації української економіки німецької 
федеральної компанії GIZ і проекту Євро-
пейського банку реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) за підтримки інвестицій в систему 
управління і переробки твердих побутових 
відходів. 
Запропонована структура НСПВ визна-

чає стратегічні цілі та організаційну струк-
туру поводження з відходами в країні, огляд 
стану забрудненя середовища за регіонами, 
нормативно-правову базу, утворення відхо-
дів та методи управління, імпорт-експорт 
відходів. Окремі розділи НСПВ стосуються 
макроекономічних прогнозів щодо утворен-
ня відходів, стратегічних цілей, відповід-
ності основних базових принципів із прин-
ципами директив ЄС, а саме : інтеграції, 
усталеного розвитку, «ієрархії відходів», «за-
бруднювач платить», спільної відповідаль-
ності тощо. У розділі, щодо муніципальних 
відходів подаються методи мінімізації утво-
рення ТПВ, рециклінг відходів, способи 
утилізації, вибір технологій одержання аль-
тернативних видів палива та електроенергії 
з ТПВ. Розглядаються також питання інвен-
таризації місць захоронення ТПВ, ризики, 
пов’язані з перевантаженням сміттєзвалищ, 
заходи з рекультивації, фінансові гарантії 
при консервації і закритті їх.
Перший варіант Національної стра-

тегії поводження з відходами передбачає 
створення в Україні так званих сміттєвих 
кластерів, тобто регіонів, на території яких 
роздільне збирання сміття і подальше по-
водження з ним буде об’єднано загальною 
логістикою і потребами населення. Одним 
з важливих компонентів Національної стра-
тегії є ідея міжмуніципального співробітни-
цтва. Пропонується поступово відмовитися 

від планування управління відходами на 
базі адміністративного поділу (області, ра-
йони) і перейти до управлінських підходів, 
які б ґрунтувалися на обсягах сміття, ло-
гістиці, потребах населення. Такий підхід 
дасть змогу місцевій владі отримувати виго-
ду від «economy of scale», тобто економії на 
масштабі або зниженні питомих витрат при 
зростанні обсягів виробництва, що добре 
узгоджується з процесами децентралізації в 
Україні.
Зараз проект Національної стратегії по-

водження з відходами проходить громад-
ські слухання і згодом буде винесений на 
затвердження КМУ, після чого відкриються 
реальні перспективи щодо його реалізації. 
Важливим аспектом повинно стати узго-
дження Національної стратегії поводження 
з відходами із законами України про відхо-
ди. Це дасть можливість реально здійснити 
революцію у питанні поводження з відхода-
ми та охорони довкілля і теза, що людство 
не загине від ядерного кошмару, а захли-
неться в своєму смітті не стане реальністю. 

Висновки
Таким чином, коротко проаналізувавши 

стан проблеми твердих побутових відходів 
в нашій країні, нормативно-правову базу 
даного питання, а також враховуючи необ-
хідніть адаптації цих норм до європейських, 
можна зробити наступний висновок: 

• згідно Національної стратегії пово-
дження з відходами, Україна, починаючи з 
цього року, повинна розробити логістику і 
управлінський підхід до питання відходів 
на основі міжмуніципального співробітни-
цтва, створення сміттєвих кластерів; 

• розробити заходи щодо мінімізації 
утворення ТПВ, роздільного збирання, 
сортування, рециклінгу та знешкодження; 
впровадження технологій для одержання 
альтернативних видів енергії від утилізації 
ТПВ;

• привести основі базові принципи, щодо 
відходів в Україні, у відповідність із принци-
пами директив Європейського союзу.
Для вирішення цих проблем необхід-

не узгодження Директиви ЄС про відходи 
із законами України. Лише, здійснивши ці 
основні кроки в напрямку поводження з 
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твердими побутовими відходами, можна 
найближчим часом наблизитися до вирі-
шення проблеми виходу з масштабної еко-
логічної катастрофи.
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АНОТАЦІЯ 
В роботі піднімаються проблеми твер-

дих побутових відходів, їх впливу на довкілля, 
способи знешкодження побутового сміття в 
європейських країнах та Україні. Здійснено 
порівняльний аналіз законодавчих актів про 
відходи в Україні та країнах ЄС. Розглянуто 
основні положення Національної стратегії 
поводження з відходами.

SUMMARY 
The problem of solid domestic wastes, their 

impact on the environment, methods of disposal 
of household rubbish in European countries and 
Ukraine are raised. A comparative analysis of 
waste legislation in Ukraine and EU countries is 
carried out. The main provisions of the National 
Waste Management Strategy are considered.
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ÑÓÁ’ªÊÒÈÂÍÀ ÑÒÎÐÎÍÀ ÇËÎ×ÈÍÓ, 
ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ÑÒ. 332-1 ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье исследуются признаки 
субъективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 332-1 УК Украины. Ав-
тор обращает внимание на то, что уголовный 
закон достаточно абстрактно формулиру-
ет цель указанного преступления, поэтому в 
уголовно-правовой литературе существуют 
различные точки зрения по этому вопросу. 
На основании этого предлагается законода-
тельно уточнить определение цели наруше-
ния порядка въезда на временно оккупирован-
ную территорию Украины и выезда из нее 
и обосновывается, что такая цель должна 
определяться как совершение преступления 
против основ национальной безопасности 
Украины или преступления против обще-
ственного порядка.
Ключевые слова: субъективная сторона, 

вина, мотив, цель, прямой умысел, временно 
оккупированная территория Украины, поря-
док въезда и выезда.

 Í²Ê²Ò²Í Àíàòîë³é Àíàòîë³éîâè÷ - àñï³ðàíò äîêòîðàíòóðè òà àñï³ðàíòóðè 
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ÓÄÊ 343.343.6 (477)

В.В. Дьомін, А.П. Мозоль, Р.С. Орловський, 
О.О. Пащенко, А.М. Притула, Є.Л. Стрель-
цов, В.В. Федосєєв, М.І. Хавронюк та ін.
Територія Автономної Республіки Крим, 

і відповідна (що на сьогодні окупована) те-
риторія Луганської та Донецької області – 
це територія України. Відповідно до ст. 33 
Конституції України – кожному, хто на за-
конних підставах перебуває на території 
України, гарантується свобода пересуван-
ня, вільний вибір місця проживання, право 
вільно залишати територію України, за ви-
нятком обмежень, які встановлені законом 
[8].
Однак, навіть не враховуючи конститу-

ційні права, громадяни України позбавлені 
можливості вільно пересуватися територією 
України та навіть будуть змушені нести кри-
мінальну відповідальність за порушення по-
рядку в’їзду на тимчасово окуповану тери-
торію України та виїзду з неї з метою запо-
діяння шкоди інтересам держави. Нажаль, 
на сьогодні багато людей стали заручника-
ми непростої ситуації, яка склалася у нашій 
державі.
Це у свою чергу обумовлює необхід-

ність такого дослідження, а метою стат-
ті є висвітлення поглядів вчених щодо 
суб’єктивної сторони злочину, передбачено-
го ст. 332-1 КК України.

Постановка проблеми
До ознак суб’єктивної сторони відно-

сяться: 1) вина; 2) мотив; 3) мета; 4) емоцій-
ний стан. Обов’язковою ознакою визнається 

Аналіз останніх досліджень
Враховуючи, що ст. 332-1 КК України 

прийнята відносно нещодавно, тому дослі-
дження особливостей суб’єктивної сторони 
порушення порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України та виїзду з неї 
здійснюватиметься з урахуванням наукових 
здобутків у сфері недоторканості державних 
кордонів. Деякі аспекти кримінальної від-
повідальності за злочини у сфері недотор-
каності державних кордонів були предме-
том досліджень таких вчених-криміналістів 
як Ю.О. Данилевська, А.О. Данилевський, 
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вина, тоді як інші ознаки є факультативними 
та мають обов’язковий характер, коли пря-
мо згадані в диспозиції кримінально-право-
вої норми або випливають із її змісту, а отже 
тільки в цих випадках мають значення для 
кваліфікації суспільно небезпечного діяння.
Як бачимо, диспозиція ч. 1 ст. 332-1 

КК України прямо згадує про мету (з метою 
заподіяння шкоди інтересам держави), яка 
відповідно буде вже не факультативною, а 
обов’язковою ознакою порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду із неї. Ця ознака опосе-
редковано також свідчить про форму вини, 
якою характеризується досліджуваний зло-
чин.
Що ж стосується інших (окрім вини) 

ознак суб’єктивної сторони, то вони є фа-
культативними для складу порушення по-
рядку в’їзду на тимчасово окуповану терито-
рію України та виїзду із неї, а отже вони мо-
жуть набувати будь-якого вияву і, фактично, 
не впливають на кваліфікацію. Йдеться зо-
крема про те, що порушення порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду із неї може вчинюватися із будь-
яким мотивом чи в будь-якому емоційному 
стані і головним чином це не впливає на 
кваліфікацію таких діянь. Вказані ознаки 
можуть впливати на призначення покаран-
ня, і в окремих випадках виступати ознака-
ми відмежування суміжних складів злочинів 
[4, с. 489; 3, с. 10; 10, с. 75]. Утім, останнє, 
більшою мірою стосується визначення ознак 
суб’єктивної сторони не самого порушення 
порядку в’їзду на тимчасово окуповану те-
риторію України та виїзду з неї, а суміжних 
складів злочинів.
У відповідності з цим, наше досліджен-

ня буде охоплювати тільки вивчення ознак 
вини та мети аналізованого складу злочину, 
тоді як інші ознаки суб’єктивної сторони 
(мотив та емоційний стан), на наш погляд, 
не потребують поглибленого вивчення і 
можуть розглядатися тільки у контексті від-
межування, відносно до суб’єктивної сторо-
ни суміжних складів злочинів.
Із змісту диспозицій ч. 1 ст. 332-1 

КК України випливає, що порушення по-
рядку в’їзду на тимчасово окуповану тери-
торію України та виїзду із неї вчиняться 

виключно із умисною формою вини. Про 
це зокрема згадується і в науково-практич-
них коментарях до КК України [1, с. 759]. 
На обов’язковість умисної форми вини при 
вчиненні зазначеного злочинного діяння 
звертають увагу також інші вчені, вивчаючи 
ознаки вказаного складу злочину.
Така позиція виглядає абсолютно ви-

правданою та логічною, оскільки неможли-
вим є вчинити порушення порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України та 
виїзду із неї з необережною формою вини, а 
саме за відсутності усвідомлення суспільної 
небезпеки своїх діянь, або навіть за наявнос-
ті такого усвідомлення, проте з легковаж-
ним розрахунком на відвернення результа-
тів свого злочинного діяння. Тому злочин, 
передбачений ст. 332-1 КК України може 
вчинюватися виключно з умисною формою 
вини. 
При конкретизації видів та ознак умис-

лу, необхідно звернути увагу на положення 
ст. 24 КК України, яка визначає поділ умис-
лу на прямий та непрямий. Відмінність між 
ними полягає саме у вольовому моменті, тоді 
як інтелектуальний момент є спільним для 
обох видів умислу. І в одному, і в іншому ви-
падку інтелектуальний момент полягає в усві-
домленні суспільно небезпечного характеру 
діяння (дій чи бездіяльності) та передбачен-
ні суспільно небезпечних наслідків свого ді-
яння (ч. 2 та ч. 3 ст. 24 КК України). У свою 
чергу, вольовий момент прямого умислу ха-
рактеризується бажанням настання суспіль-
но небезпечних наслідків, а вольовий мо-
мент непрямого умислу – небажанням, але 
свідомим припущенням настання суспільно 
небезпечних наслідків [2, с. 149].
Саме з цієї позиції повинні розглядати-

ся інтелектуальний та вольовий моменти 
умисної форми вини при порушенні поряд-
ку в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду із неї.
Зокрема інтелектуальна складова умис-

ної форми вини, повинна характеризува-
тись усвідомленням суб’єктом злочину зміс-
ту вчинюваного діяння, обстановки його 
вчинення, особливостей порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України та 
виїзду з неї. Із цього випливає, що усвідом-
лення суспільно небезпечного характеру 
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вчинюваного діяння можливе тільки при 
повному усвідомленні його ознак та спрямо-
ваності, а отже при усвідомленні як самого 
факту в’їзду на тимчасово окуповану терито-
рію України або виїзду з неї, так і факту по-
рушення порядку такого в’їзду (виїзду).
Таким чином, інтелектуальний момент 

психічного ставлення особи до своїх діянь 
та наслідків, у цьому випадку, повинен охо-
плювати усвідомлення трьох блоків (груп) 
ознак: 1) ознак, які стосуються самого в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України 
чи виїзду з неї; 2) порядку та обстановки та-
кого в’їзду та виїзду; 3) спрямованості само-
го в’їзду (виїзду).
Деталізація ознак (усвідомлення їх), 

пов’язана із деталізацією ознак об’єктивної 
сторони складу злочину, а саме із деталіза-
цією ознак суспільно небезпечного діяння. 
Іншими словами, інтелектуальним момен-
том умислу винного повинно охоплюватися 
усвідомлення всіх ознак суспільно небезпеч-
ного діяння.
Обов’язковим є також усвідомлення 

ознак спрямованості власного суспільно не-
безпечного діяння, тобто те, що ці діяння 
стосуються саме порушення порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду із неї і такий порядок порушується 
з метою заподіяння шкоди інтересам дер-
жави. Саме усвідомлення ознаки спрямова-
ності діяння по суті є усвідомленням зв’язку 
між ознаками суспільно небезпечного діян-
ня та ознакою мети злочину.
Підсумовуючи викладене, бачимо, що 

інтелектуальним моментом умислу, при по-
рушенні порядку в’їзду на тимчасово окупо-
вану територію України та виїзду із неї по-
винно охоплюватися усвідомлення: 1) факту 
в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України чи виїзду з неї; 2) порушення по-
рядку і обстановки такого в’їзду (виїзду); 
3) обстановки в’їзду на тимчасово окуповану 
територію України чи виїзду з неї; 4) спря-
мованості в’їзду (виїзду) на заподіяння шко-
ди інтересам держави.
При цьому, обов’язковим є те, що усві-

домлення всіх перерахованих ознак пови-
нно бути наявним до початку самих суспіль-
но небезпечних діянь. В іншому ж випадку, 
слід говорити про відсутність інтелектуаль-

ного моменту умислу, а отже і про відсут-
ність як такого умислу на порушення поряд-
ку в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду із неї.
В свою чергу, вольовий момент умислу 

слід розглядати із урахуванням диференці-
ації видів умислу на прямий та непрямий. 
Вольовий момент прямого умислу харак-
теризується бажанням настання суспільно 
небезпечних наслідків, а вольовий момент 
непрямого умислу – хоча небажанням, але 
свідомим припущенням настання суспільно 
небезпечних наслідків.
Із цього випливає, що вольова озна-

ка умислу визначається виключно за від-
ношенням особи до настання суспільно 
небезпечних наслідків свого діяння. Така 
законодавча позиція неодноразово підда-
валася критиці в наукових джерелах. Зо-
крема, Р.В. Вереша окремо визначає ознаки 
умислу щодо злочинів, момент закінчення 
яких пов’язується із настанням суспільно 
небезпечних наслідків, і окремо – злочинів, 
момент закінчення яких не пов’язується із 
настанням суспільно небезпечних наслід-
ків. При цьому в першому випадку вчений 
підтримує існуюче законодавче визначен-
ня прямого та не прямого умислу, тоді як в 
другому – формулює власне визначення цих 
понять, що не охоплює інтелектуального чи 
вольового ставлення особи до суспільно не-
безпечних наслідків [6, с. 14; 5, с. 384].
З такою позицією вартого погодитися, 

оскільки конструкція об’єктивної сторони 
визначає коло ознак, які повинні охоплюва-
тися умислом винного. Водночас, якщо кон-
струкція об’єктивної сторони не визначає 
(не охоплює) ознаки суспільно небезпечних 
наслідків, то очевидно, що вони не повинні 
охоплюватися і психічним ставленням ви-
нного. За таких умов, існуюче законодавче 
визначення прямого та непрямого умислу є 
виправданим тільки стосовно матеріальних 
складів злочинів. В іншому ж випадку, пси-
хічне ставлення винного не повинно стосу-
ватися і корелюватися із ознаками настання 
суспільно небезпечних наслідків.
Однак, слід звернути увагу, що такий під-

хід дає можливість виокремити види умислу 
(прямий та непрямий) тільки відносно ма-
теріальних складів злочину, об’єктивна сто-
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рона яких пов’язана із настанням суспільно 
небезпечних наслідків. Натомість, у фор-
мальних складах злочинів психічне ставлен-
ня особи у формі умислу характеризується 
тільки прямим умислом.
Логіка окресленого підходу поясню-

ється тим, що особа, усвідомлюючи ознаки 
свого діяння та вчиняючи його, однозначно 
бажає такого вчинення, а отже ставиться 
до нього з прямим умислом. Важко уяви-
ти собі ситуацію, коли особа вчиняє діяння 
не бажаючи, а тільки свідомо припускаючи 
його вчинення. На думку Л.І. Казміренко 
та О.Л. Мартенка, у випадках непрямого 
умислу йдеться про усвідомлену активність, 
складний вольовий акт, реалізація якого пе-
редбачає проходження етапу боротьби мо-
тивів. Суб’єкт бажає вчинити конкретні дії 
(інакше він не вчинював би їх) та усвідом-
лює фактичну сторону своїх дій [9, с. 10; 7, 
с. 127].
Таким чином, диференціація видів умис-

лу в злочинах із формальним складом є не-
можливою, а такі злочини фактично харак-
теризуються тільки прямим умислом.
На цій підставі, вольова ознака умислу 

при порушенні порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію України та виїзду із 
неї має визначатися не у зв’язку із ознакою 
суспільно небезпечних наслідків, а у зв’язку 
із ставленням особи до самого суспільно не-
безпечного діяння. Підтверджується це тим, 
що склад злочину, передбачений ст. 332-1 
КК України за конструкцією об’єктивної 
сторони є формальним і не охоплює настан-
ня наслідків. Тому і психічне ставлення ви-
нного не може визначатися відносно наслід-
ків.
Виходячи з цього, ми приймаємо за 

основу пропозицію Р.В. Вереші [5, с. 14; 6, 
с. 384] і визначаємо вольову ознака прямо-
го умислу як бажання вчинити відповід-
ні суспільно небезпечні діяння. З іншого 
боку, психічне ставлення винного у формі 
непрямого умислу є неможливим, оскільки 
суб’єкт вчиняючи усвідомленні ним діяння, 
не може не бажати такого вчинення.
Отже, приходимо до висновку, що пси-

хічне ставлення суб’єкта до вчинюваного 
ним порушення порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію України та виїзду із 

неї, може характеризуватися тільки прямим 
умислом. Водночас, зміст інтелектуального 
та вольового моменту прямого умислу, у цьо-
му випадку, характеризується наступним: 
1) інтелектуальний момент – усвідомленням 
ознак власних суспільно небезпечних діянь 
(змісту діяння, його спрямованості та інших 
ознак). 2) вольовий момент – бажанням вчи-
нити відповідні суспільно небезпечні діян-
ня (бажанням вчинити порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду із неї).
Підтвердженням того, що суб’єктивна 

сторона складу злочину, передбаченого ст. 
332-1 КК України характеризується пря-
мим умислом є законодавча вказівка на мету 
вчинення цього злочину. Як зазначається 
в науковій доктрині кримінального права 
вчинення суспільно небезпечного діяння 
із конкретною метою однозначно вказує на 
інтелектуальний та вольовий момент вини у 
формі прямого умислу. Зокрема, особа, яка 
вчиняє суспільно небезпечне діяння із чіт-
ко визначеною метою по-перше, повинна 
усвідомлювати сам характер і спрямованість 
такого діяння, а по-друге, однозначного ба-
жати його вчинення. 
Відтак, визначивши мету порушення по-

рядку в’їзду на тимчасово окуповану терито-
рію України чи виїзду з неї, законодавець по 
суті конкретизував можливе психічне став-
лення суб’єкт до вчинюваного ним діяння, 
яке повинно характеризуватися виключно 
прямим умислом, а саме усвідомленням: са-
мого факту в’їзду на тимчасово окуповану 
територію України або виїзду з неї; порядку 
в’їзду на таку територію чи виїзду з неї; об-
становки в’їзду або виїзду із вказаної тери-
торії, спрямованості діяння на заподіяння 
шкоди інтересам держави.
Разом із цим слід звернути увагу, що дис-

позиція ч. 1 ст. 332-1 КК України досить аб-
страктно визначає мету порушення поряд-
ку в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України чи виїзду з неї, зокрема описуючи її 
як «заподіяння шкоди інтересам держави». 
Видається, що таке формулювання може 
призводити до розуміння сутності і спря-
мованості суспільно небезпечного діяння, а 
відтак до його різної правової оцінки та нео-
днакового застосування кримінально право-
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вої норми. Зокрема залишається незрозу-
мілим, що саме слід відносини до інтересів 
держави, як такі інтереси співпадають із ін-
тересами державної влади, службових осіб, 
суспільства чи територіальної громади. Та-
кож залишаються незрозумілими можливі 
форми та способи заподіяння шкоди інтер-
есам держави. Відтак, невизначеність само-
го законодавчого формулювання «шкода ін-
тересам держави» може призводити до кар-
динально різної правової оцінки одних тих 
же діянь і до необґрунтованого розширення 
дискретних повноважень правозастосовних 
органів і вибіркового застосування кримі-
нально-правової норми.
Так, з одного боку до діянь, що спрямо-

вані на заподіяння шкоди інтересам держа-
ви може бути віднесено наприклад навіть 
обґрунтована, толерантна та конструктив-
на критика органів державної влади, а з 
іншого терористичний акт спрямований 
на залякування населення не буде прямо 
пов’язуватися із заподіянням шкоди інтер-
есам держави.
Враховуючи викладене обґрунтованою 

вбачається конкретизація законодавчо-
го визначення мети порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України чи виїзду з неї та визначення її як 
вчинення злочину проти основ національ-
ної безпеки України або злочину проти 
громадського порядку. На наш погляд, та-
кий підхід з одного боку дасть змогу кон-
кретизувати форми і способи заподіяння 
шкоди інтересам держави або суспільства, 
а з іншого – визначити мету як спрямова-
ність на вчинення конкретних суспільно 
небезпечних діянь.
Що ж стосується інших ознак суб’єктивної 

сторони (мотив, емоційний стан), то як вже 
зазначалося вище ці ознаки не знаходять 
конкретизації в тексті розглядуваної кримі-
нально-правової норми, а отже можуть на-
бувати будь-якого вираження і, фактично, 
не впливають на кваліфікацію порушення 
порядку в’їзду на тимчасово окуповану те-
риторію України та виїзду із неї [1, с. 806], 
а тому ми не зупиняємося на їх детальному 
вивченні.

Висновки
Таким чином, дослідивши ознаки 

суб’єктивної сторони складу злочину, перед-
баченого ст. 332-1 КК України, приходимо 
до таких висновків.
По-перше, значимими ознаками 

суб’єктивної сторони порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду із неї є вина та мета. Вод-
ночас, інші ознаки суб’єктивної сторони (мо-
тив, емоційний стан) прямо не згадуються в 
диспозиції ч. 1 ст. 332-1 КК України і не ви-
пливають із їх змісту, а отже можуть набува-
ти будь-якого вираження та є значимим для 
кваліфікації тільки у контексті відмежуван-
ня від суміжних складів злочинів і це тіль-
ки за умови, коли вони є конструктивними 
ознаками суміжних складів злочинів.
По-друге, психічне ставлення суб’єкта до 

вчинюваного ним діяння характеризується 
виключно прямим умислом, зміст якого ви-
ражається в: 1) інтелектуальному моменті 
– усвідомленні ознак власних суспільно не-
безпечних діянь (змісту діяння, його спря-
мованості, обстановки та порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України чи 
виїзду з неї); 2) вольовому моменті – бажанні 
вчинити відповідні суспільно небезпечні ді-
яння.
По-третє, обґрунтованою є необхідність 

уточнення законодавчого визначення мети 
порушення порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України чи виїзду з 
неї, яка повинна визначатися як вчинення 
злочину проти основ національної безпеки 
України або злочину проти громадської без-
пеки.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються ознаки 

суб’єктивної сторони складу злочину, передба-
ченого ст. 332-1 КК України. Автор звертає 
увагу на те, що кримінальний закон досить 
абстрактно формулює мету вказаного злочи-
ну, тому у кримінально-правовій літературі 
існують різні точки зору щодо цього питан-
ня. У зв’язку з цим пропонується законодавчо 
уточнити визначення мети порушення по-
рядку в’їзду на тимчасово окуповану терито-
рію України та виїзду з неї і обґрунтовується, 
що така мета повинна визначатися як вчи-
нення злочину проти основ національної без-
пеки України або злочину проти громадського 
порядку.
Ключові слова: суб’єктивна сторона, вина, 

мотив, мета, прямий умисел, тимчасово оку-
пована територія України, порядок в’їзду та 
виїзду.

SUMMARY 
The article examines the vestiges of the 

subjective side of the crime according to Art. 332-1 
of the Criminal Code of Ukraine. The author draws 
attention to the fact that the criminal law is abstract 
enough to formulate the purpose of the crime, 
therefore different points of view on this issue are 
existed in criminal law literature. In this regard, 
the proposal is formulated to clarify the legislative 
defi nition of the purpose of violating of the order of 
entry into and exit out of the temporarily occupied 
territory of Ukraine; it is justifi ed that such goal 
should be defi ned as committing a crime against the 
grounds of national security of Ukraine or a crime 
against public order.

Key words: subjective side, fault, motive, 
purpose, direct intent, temporarily occupied 
territory of Ukraine, order of entry and exit.
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В статье на основе анализа действующего 
законодательства, практики его применения 
и теоретико-методологических разработок 
ученых осуществлено исследование контроля 
как средства обеспечения экологической без-
опасности. Автором проведено его разграниче-
ния с надзором. Акцентируется внимание на 
том, что в сфере охраны окружающей природ-
ной среды целесообразно использовать именно 
понятие «контроль», учитывая это, предло-
жено унифицировать нормативно-правовые 
акты в этой сфере в части закрепления в их 
положениях указанного единого термина.
Ключевые слова: контроль, надзор, эколо-

гическая безопасность, средство обеспечения 
экологической безопасности, государственный 
контроль, общественный контроль.
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є однією з дискусійних тем в адміністра-
тивно-правовій доктрині. Зокрема це сто-
сується їх правової природи, визначення, 
співвідношення тощо. Одні вчені розгляда-
ють зазначені поняття як тотожні [1, с. 31; 
2, с. 291], інші розмежовують, зазначаючи, 
що можливість втручання суб’єкта контр-
олю в оперативну діяльність підконтроль-
ного об’єкта є основною підставою їх в ви-
окремлення [3, с. 244; 4, с. 196], деякі вчені 
нагляд розглядають як різновид, форму, 
елемент контролю [5, с. 19; 6, с. 349-350]. 
Підтримуючи тезу про те, що головною від-
мінністю контролю є право на втручання в 
оперативну діяльність суб’єкта, Х.П. Ярма-
кі стверджує: ««нагляд» припускає «контр-
оль», як і «контроль» припускає «нагляд», 
що зазначено як у переважній більшості 
доктринальних тлумачень цих термінів, так 
і в цілому ряді нормативно-правових ак-
тів, зокрема, і законодавчого рівня… Звід-
си будь-який суб’єкт контролю наділений 
наглядовими повноваженнями, а суб’єкт 
нагляду контрольними повноваженнями 
не наділений» [7, с. 10-11]. Крім того, до-
волі часто в чинних нормативно-правових 
актах термін «контроль» і «нагляд» вжива-
ються як тотожні, що також не сприяє вирі-
шенню питання щодо їх розмежування. Це 
цілком стосується і нормативно-правових 
актів у сфері забезпечення екологічної без-
пеки [8-11]. До того ж, в одному й тому ж 
нормативно-правовому акті в одних випад-
ках мова йде лише про контроль, в інших 
про контроль (нагляд) як єдине поняття. 

Постановка проблеми
Контрольно-наглядові засоби є дієвим 

інструментом у механізмі публічного ад-
міністрування в будь-якій сфері. Як стає 
зрозумілим з самої назви, в їх основі по-
кладено здійснення контролю і нагляду у 
сфері публічного адміністрування спеціаль-
но уповноваженими на те суб’єктами. Без-
умовно, питанням здійснення контролю і 
нагляду в адміністративно-правовій док-
трині приділено багато уваги в наукових 
доробках вчених, проте вони не втрачають 
своєї актуальності і сьогодні. Одностайно 
визнаючи контроль і нагляд основними 
засобами забезпечення законності і дисци-
пліни у сфері публічного адміністрування 
питання, здійснення контролю і нагляду 
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Все це свідчить про доцільність досліджен-
ня контролю як засобів забезпечення еко-
логічної безпеки.

Враховуючи вищезазначене метою цієї 
статті є на підставі аналізу чинного зако-
нодавства, практики його застосування та 
теоретико-методологічних розробок вче-
них дослідити контроль як засіб забезпе-
чення екологічної безпеки, провести його 
розмежування з наглядом, сформулювати 
пропозиції щодо внесення змін до чинного 
законодавства у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу
Підтримуючи позицію ряду вчених [12, 

с. 144; 13, с. 14; 14, с. 114] про те, що пра-
вильним є розмежування контролю і на-
гляду як різних адміністративно-правових 
засобів, які мають на меті забезпечення за-
конності і дисципліни, і характеризуються 
в окремих випадках спільністю форм здій-
снення такої діяльності, про те, щодо сфери 
забезпечення екологічної безпеки доціль-
но вести мову лише про контроль, оскіль-
ки, як справедливо зазначає Ю.П. Битяк: 
«нагляд же здійснює єдиний державний 
орган — прокуратура. (Санітарний, по-
жежний нагляд і деякі інші види діяльності 
неточно називаються наглядом. Насправді 
ж – це контроль.)» [3, с. 244], а як відомо 
відповідно до Закону України «Про проку-
ратуру», на сьогоднішній день прокуратуру 
позбавлено повноважень щодо здійснення 
нагляду у сфері охорони навколишнього 
природного середовища [15], про що та-
кож внесено зміни і до базового Закону 
«Про охорону навколишнього природного 
середовища» [8], в якому відповідну статтю 
37 «Прокурорський нагляд за додержан-
ням законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища» виключе-
но. Враховуючи зазначене, в межах нашого 
дослідження як засіб забезпечення еколо-
гічної безпеки буде розглядатися тільки 
контроль.
Екологічний контроль – є найважливі-

шим правовим засобом забезпечення раці-
онального природокористування і охорони 
навколишнього середовища від шкідливих 
впливів, функцією державного управління 

і правовим інститутом охорони навколиш-
нього середовища. Саме за допомогою еко-
логічного контролю в основному забезпе-
чується примус відповідних суб’єктів права 
навколишнього середовища до виконання 
екологічних вимог. Заходи юридичної від-
повідальності за екологічні правопорушен-
ня застосовуються або в процесі екологіч-
ного контролю, або із залученням інших 
державних органів [16, с. 9]. 
Отже, контроль у сфері охорони навко-

лишнього природного середовища – є сис-
темою заходів, спрямованих на поперед-
ження, виявлення і припинення порушень 
законодавства, нормативів і нормативних 
документів і забезпечення дотримання 
суб’єктами господарської і іншої діяльнос-
ті вимог у сфері охорони навколишнього 
природного середовища. На нашу думку, 
він займає важливе місце у системі адміні-
стративно-правових засобів забезпечення 
екологічної безпеки.
Правовою основою реалізації контроль-

них повноважень органами управління у 
галузі охорони навколишнього природного 
середовища є як нормативно-правові акти 
загального призначення (наприклад, За-
кон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», Лісний кодекс 
України, Водний кодекс України тощо), які 
поряд з іншими питаннями регулюють пи-
тання здійснення контролю, так і спеціаль-
ними нормативно-правовими актами (на-
приклад, Закон України «Про державний 
контроль за використанням та охороною 
земель», Порядок здійснення державного 
геологічного контролю, Положення про 
екологічний контроль у пунктах пропуску 
через державний кордон та в зоні діяльнос-
ті регіональних митниць і митниць тощо), 
які безпосередньо визначають підстави та 
порядок реалізації контрольних повнова-
жень певними органами. Слід відзначити, 
що в юридичній літературі неодноразово 
пропонувалося розроблення єдиного нор-
мативно-правового акта щодо організації 
проведення екологічного контролю – За-
кону України «Про екологічний контроль» 
[17, c. 21; 18, с. 162; 19, с. 10]. Вважаємо при-
йняття такого нормативно-правового акту 
недоцільним, оскільки він не зможе враху-
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вати особливості здійснення контролю за 
всіма об’єктами екологічної сфери, врахо-
вуючи їх багатоманітність і специфічність, 
а певні загальні положення щодо поняття, 
завдань, напрямків, об’єктів, суб’єктів еко-
логічного контролю можна визначити у 
відповідному розділі Закону України «Про 
охорону навколишнього природного се-
редовища». До того ж, загальні положення 
щодо здійснення державного контролю у 
сфері господарської діяльності, визначе-
ні Законом України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» поширюються 
і на суб’єктів, діяльність яких пов’язана зі 
сферою екології [20]. Крім того, оскільки 
в нормативно-правових актах, що регулю-
ють питання здійснення контролю в еколо-
гічній сфері, як нами вже зазначалося, від-
бувається термінологічна невизначеність 
понять «контроль» і «нагляд», їх підміна, 
ототожнення тощо, з урахуванням змін до 
законодавства з приводу скасування проку-
рорського нагляду у цій сфері вважаємо за 
необхідне уніфікувати нормативно-правові 
акти у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища у частині закріплення 
єдиного терміну «контроль».
В чинному Законі України «Про охоро-

ну навколишнього природного середови-
ща» зазначено, що завданнями контролю у 
галузі охорони навколишнього природно-
го середовища є забезпечення додержання 
вимог законодавства про охорону навко-
лишнього природного середовища всіма 
державними органами, підприємствами, 
установами та організаціями, незалежно 
від форм власності і підпорядкування [8]. 
На нашу думку, зведення завдань контро-
лю суто до забезпечення вимог дотримання 
законодавства є не виправданим, оскільки 
його реалізація передбачає й інші завдан-
ня. Саме за рахунок екологічного контр-
олю виявляються порушення екологічного 
законодавства і здійснюється припинення 
екологічних правопорушень. 
Відповідно до положень Закону Украї-

ни «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища» залежно від суб’єктів 
здійснення контролю виділяють держав-
ний і громадський екологічний контроль. 

В статті 36 базового закону визначено, 
що громадський контроль у галузі охорони 
навколишнього природного середовища 
здійснюється громадськими інспекторами 
з охорони довкілля згідно з Положенням, 
яке затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 
[8]. Натомість в статті 21 цього ж закону 
зазначено, що громадські природоохорон-
ні організації мають право брати участь у 
проведенні центральним органом вико-
навчої влади, що реалізує державну по-
літику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишньо-
го природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони при-
родних ресурсів, перевірок виконання під-
приємствами, установами та організаціями 
природоохоронних планів і заходів [8]. До 
того ж відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» громадськість є 
одним із суб’єктів оцінки впливу на довкіл-
ля [21], а отже заперечувати їх як суб’єктів 
громадського контролю в зазначеній сфері 
є неправильним. 
Крім того, в юридичній літературі гро-

мадський екологічний контроль визнача-
ють як вид екологічного контролю, який 
здійснюють громадські інспектори з охо-
рони довкілля чи окремих природних ре-
сурсів, громадські організації та окремі гро-
мадяни, зацікавлені у нормальному стані 
навколишнього природного середовища, 
з метою перевірки дотримання всіма під-
приємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності, державними 
органами, їх посадовими особами, а також 
громадянами вимог природоохоронного 
законодавства [22, с. с. 16]. Саме тому, під-
тримуємо позицію Г.В. Мороз щодо необ-
хідності конкретизації суб’єктів здійснення 
громадського екологічного контролю [23, с. 
132] вважаємо за доцільне внести відповід-
ні зміни до ст. 36, виклавши її у такій ре-
дакції:

«Громадський контроль у галузі охоро-
ни навколишнього природного середови-
ща здійснюється громадськими інспекто-
рами з охорони довкілля, громадськими 
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організаціями, відповідно до їх статутів, за-
собами масової інформації, а також грома-
дянами відповідно до законодавства.
Суб’єкти громадського контролю в га-

лузі охорони навколишнього природно-
го середовища можуть здійснювати й інші 
функції відповідно до законодавства Укра-
їни».
Суб’єктами державного екологічного 

контролю – є сукупність різних за право-
вим статусом, обсягом повноважень, юри-
дичними та організаційними можливостя-
ми органів державної влади, для яких здій-
снення державного екологічного контролю 
є як основним видом діяльності, так і од-
ним із видів діяльності, разом із виконан-
ня інших функцій державного управління 
[24, с. 39]. Прикладом органів, екологічний 
контроль для яких є одним із видів діяль-
ності, можуть бути Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, Дер-
жавна санітарно-епідеміологічна служба, 
Національна поліція України тощо.
На реалізацію контрольних повнова-

жень у сфері забезпечення екологічної без-
пеки наділено повноваженнями практично 
всі органи публічного адміністрування у 
галузі охорони навколишнього природно-
го середовища, що належать до системи 
спеціально створених природоохоронних 
органів. 
Так, до основних задач Міністерства 

екології та природних ресурсів України, 
як центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику в природо-
охоронній сфері, віднесено здійснення дер-
жавного контролю за додержанням вимог 
законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища, раціональне ви-
користання, відтворення і охорону при-
родних ресурсів, відтворення та охорону 
земель, екологічну та у межах своєї компе-
тенції радіаційну безпеку, охорону та ви-
користання територій та об’єктів природ-
но-заповідного фонду, збереження, відтво-
рення і невиснажливе використання біо- та 
ландшафтного різноманіття, формування, 
збереження і використання екологічної 
мережі, з питань поводження з відходами 
(крім поводження з радіоактивними відхо-
дами), небезпечними хімічними речовина-

ми, пестицидами та агрохімікатами, дотри-
мання вимог біологічної і генетичної безпе-
ки щодо біологічних об’єктів природного 
середовища при створенні, дослідженні та 
практичному використанні генетично мо-
дифікованих організмів (ГМО) у відкритій 
системі, здійснення державного геологіч-
ного контролю [11]. 
Певні контрольні повноваження у галу-

зі охорони навколишнього природного се-
редовища у межах своєї компетенції мають 
Рада міністрів АРК та місцеві ради. Щодо 
місцевих рад, то вони здійснюють кон-
троль за додержанням законодавства про 
охорону навколишнього природного сере-
довища. В свою чергу повноваження Ради 
міністрів АРК є більш конкретизованими. 
Так, вона організує контроль в галузі охо-
рони навколишнього природного середо-
вища, координує діяльність із здійснення 
державного контролю у галузі охорони на-
вколишнього природного середовища, вод 
та відтворення водних ресурсів, охорони, 
використання та відтворення лісів, мис-
ливських тварин, рослинного та тваринно-
го світу, у сфері лісових відносин, здійснює 
контроль за додержанням норм, правил 
та інших нормативно-правових актів з пи-
тань ведення лісового господарства, зако-
нодавства про охорону, використання та 
відтворення тваринного світу [8].
Широкими повноваженнями з реаліза-

ції контрольних засобів мають центральні 
органи виконавчої влади, що координу-
ються Міністерством екології та природних 
ресурсів України:

- Державна екологічна інспекція 
України;

- Державне агентство України з 
управління зоною відчуження; 

- Державна служба геології та надр; 
- Державне агентство водних ресур-

сів, 
а також установи природно-заповідного 

фонду та підприємства, установи та орга-
нізації, що належать до сфери управління 
Мінприроди.
Серед зазначених органів найбільшими 

контрольними повноваженнями володіє 
Державна екологічна інспекція України 
і підлеглі їй територіальні органи, оскіль-
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ки вона є утворена для забезпечення реа-
лізації державної політики із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного се-
редовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів. 
Такі тільки за 2017 рік Держекоінспекцією 
проведено 32 тис. 195 ресурсних перевірок, 
в тому числі з попередження фактів неза-
конного добування об`єктів рослинного та 
тваринного світу та здійснення екологіч-
ного контролю суден та інших плавучих 
об`єктів морськими екологічними інспек-
ціями, для порівняння у 2016 році – 30 тис. 
66 перевірок, у 2015 - 18 тис. 260, у 2014 - 48 
тис. 266, у 2013 – 91 тис. [25].
Поряд з цим, всі інші органи також 

мають ряд контрольних галузевих повно-
важень, тобто з приводу певного об’єкту 
контролю. Не вдаючись до перерахування 
повноважень зазначених органів, які закрі-
плено у відповідних Положеннях про них, 
зазначимо, що аналіз нормативно-право-
вих актів, що визначають контрольні по-
вноваження зазначених вище суб’єктів, до-
зволяє розподілити їх на такі групи:

- повноваження щодо здійснення 
контролю у частині дотримання та вико-
нання вимог законодавства;

- повноваження щодо проведення 
перевірок діяльності підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності;

- повноваження щодо одержання без-
оплатно від підприємств, установ, організа-
цій незалежно від форм власності інформа-
ції необхідної для виконання покладених 
на них завдань;

- повноваження щодо взаємодії з ін-
шими органами державної влади у питан-
нях реалізації контрольних повноважень.
Необхідно зазначити, що під час засто-

сування контрольних засобів забезпечення 
екологічної безпеки спеціально уповнова-
жені на те, органи стикаються із необхідніс-
тю застосування адміністративно-поперед-
жувальних засобів, засобів припинення та 
адміністративної відповідальності. Відпо-
відно до статистичних даних за результа-
тами реалізації контрольних повноважень 
посадовими особами Держекоінспекції у 
2017 році за порушення вимог природо-

охоронного законодавства складено 29323 
протоколи про адміністративні правопо-
рушення, у 2016 – 31312, у 2015 – 22468, у 
2014 – 48268, у 2013 – 86661 [25].

Висновки
Отже, підсумовуючи зазначимо, що 

контроль як засіб забезпечення екологічної 
безпеки являє собою нормативно закріпле-
ні типізовані прийоми і способи перевірки 
виконання фізичними і юридичними осо-
бами-природокористувачами, умов і вимог 
у сфері забезпечення екологічної безпеки, 
що передбачені нормативно-правовими ак-
тами, які застосовуються органами публіч-
ного адміністрування у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища. Він 
характеризується специфічними завдання-
ми, суб’єктами, об’єктами та формами про-
ведення. 
Враховуючи термінологічну невизна-

ченість в законодавстві щодо вживання 
понять «контроль» і «нагляд» вважаємо за 
доцільне у сфері охорони навколишнього 
природного середовища використовувати 
саме поняття «контроль». З огляду на це, 
пропонуємо уніфікувати нормативно-пра-
вові акти у сфері охорони навколишнього 
природного середовища у частині закрі-
плення в їх положеннях єдиного терміну 
«контроль». Крім того, пропонується нова 
редакція статті 36. «Громадський контроль 
у галузі охорони навколишнього природ-
ного середовища» Закону України «Про 
охорону навколишнього природного се-
редовища» у зв’язку з необхідністю розши-
рення суб’єктів його здійснення.
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АНОТАЦІЯ 
В статті на підставі аналізу чинного за-

конодавства, практики його застосування та 
теоретико-методологічних розробок вчених 
досліджено контроль як засіб забезпечення 
екологічної безпеки. Автором проведено його 
розмежування з наглядом. Акцентується ува-
га на тому, що у сфері охорони навколишнього 
природного середовища доцільно використову-
вати саме поняття «контроль», враховуючи 
це, запропоновано уніфікувати нормативно-
правові акти у цій сфері в частині закріплення 
в їх положеннях зазначеного єдиного терміну.
Ключові слова: контроль, нагляд, еколо-

гічна безпека, засіб забезпечення екологічної 
безпеки, державний контроль, громадський 
контроль.

SUMMARY 
In the article, a study of control, as means 

of ensuring ecological safety, was carried out. 
It is based on the analysis of current legislation, 
practice of its application and theoretical and 
methodological developments of scholars. The 
author carried out its delineation with supervision. 
Attention is focused on the fact that in the fi eld of 
environmental protection it is advisable to use the 
notion of “control”, taking this into account, it was 
suggested to unify the normative legal acts in this 
sphere with the consolidation of the single term in 
their provisions.

Key words: control, supervision, ecological 
safety, means of ensuring ecological safety, state 
control, public control.
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В статье исследуются методы адми-
нистративной деятельности участковых 
офицеров полиции в связи с принятием но-
вого законодательства, совершенствования 
действующих нормативно-правовых актов и 
процессами реформирования в системе На-
циональной полиции Украины. Автором уяс-
няется место определенных мер в системе 
методов административной деятельности 
указанных подразделений, проводится иссле-
дование соотношения мер административ-
ного принуждения с полицейскими мерами, 
применяемыми в деятельности участковых 
офицеров полиции.
Ключевые слова: убеждение, администра-

тивное принуждение, полицейские меры, ад-
министративная деятельность, участковый 
офицер полиции.
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тися на методах адміністративної діяльності 
як дільничних офіцерів поліції, так і інших 
підрозділів Національної поліції України, 
у зв’язку з чим вони зазнали певного онов-
лення. Так, в системі методів адміністратив-
ної діяльності Національної поліції України 
і дільничних офіцерів поліції як її структур-
ного елементу з’явилися нові заходи (як при-
клад, поліцейське піклування, обмеження 
пересування особи чи транспортного засобу 
або фактичного володіння річчю, тимчасово-
го заборонного припису стосовно кривдника 
тощо), які раніше не застосовувалися в полі-
цейській діяльності, а отже вони потребують 
відповідного наукового опрацювання. Крім 
того, у зв’язку із закріпленням в чинному за-
конодавстві поняття «поліцейські заходи», 
традиційне розуміння класифікації методів 
адміністративної діяльності поліції, на нашу 
думку, підлягає переосмисленню. У зв’язку 
з цим актуалізуються питання дослідження 
методів адміністративної діяльності дільнич-
них офіцерів поліції та їх системи.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Слід відзначити, що питання методів 
державного управління (публічного адміні-
стрування) досліджуються всіма провідними 
вченими-адміністративістами, серед яких 
В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, 
Т.О. Гуржій, О.В. Кузьменко, О.П. Рябчен-
ко, С.Г. Стеценко та інші. Багато дослідни-
ків, серед яких В.В. Конопльов, А.Т. Комзюк, 
В.Я. Настюк, О.І. Остапенко та інші вивчали 

Актуальність теми дослідження
Традиційно адміністративна діяльність 

будь-яких підрозділів Національної поліції 
України розглядається через призму реа-
лізації їх форм і методів. Не виключенням 
є і підрозділи дільничних офіцерів поліції, 
які серед інших служб Національної полі-
ції України, безпосередньо відповідальні 
за здійснення адміністративної діяльності, 
враховуючи специфіку їх компетенції. Слід 
відзначити, що прийняття нових норматив-
но-правових актів та удосконалення чинного 
законодавства, організаційно-штатні зміни в 
Національній поліції України, що провадять-
ся в умовах реформування Міністерства вну-
трішніх справ України, не могли не позначи-
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різні аспекти методів адміністративної діяль-
ності міліції, проте як вже зазначалося умо-
вах реформування зазначені дослідження 
частково втратили свою цінність через зміну 
підходів в розумінні цих питань. Методи ад-
міністративної діяльності Національної полі-
ції України на сьогоднішній день розгляда-
ються вченими, як правило в межах навчаль-
ної літератури, зокрема в роботах О.М. Бан-
дурки, О.І. Безпалова, В.М. Бесчастний, 
С.Г. Братель, О.В. Джафарова, С.М. Князєв, 
С.Ф. Константінов, О.М. Мердова, Т.П. Мін-
ка, Р.В. Миронюк, В.С.Тулінов, В.І. Олефір та 
інших. Безпосередньо питання методів адмі-
ністративної діяльності дільничних офіцерів 
поліції, присвячені дослідження О.Б. Андрє-
євої, М.В. Коваліва, М.О. Тучака, проте всі 
вони ґрунтувалися на старому законодавстві 
та практики діяльності зазначених підрозді-
лів. Слід зазначити, що нині вітчизняні на-
уковці приділяють не так багато уваги дослі-
дженню в цілому адміністративної діяльності 
дільничних офіцерів поліції, є лише деякі 
статті, присвячені цим питанням, зокрема, 
робота І.В. Бойко, В.О. Басс, А.М. Клочко, 
однак в них не розкриваються питання мето-
дів, зазначених працівників поліції.

З огляду на це, метою поданої статті є 
дослідження методів адміністративної ді-
яльності дільничних офіцерів поліції та 
з’ясування місця певних заходів у системі ме-
тодів адміністративної діяльності зазначених 
підрозділів. 

Виклад основного матеріалу
Поняття методів адміністративної ді-

яльності дільничних офіцерів поліції є по-
хідним (приватним) від традиційно визна-
ного в адміністративно-правовій доктрині 
поняття методів адміністративної діяльності 
Національної поліції України, а отже його 
аналіз необхідно здійснювати в контексті до-
сліджень загального розуміння методів полі-
цейської діяльності через призму особливос-
тей діяльності дільничних офіцерів поліції на 
сучасному етапі розвитку цієї служби.
Універсальними методами адміністра-

тивної діяльності як поліції, так і дільничних 
офіцерів поліції, безумовно є переконання 
та адміністративний примус, адже, як спра-

ведливо зазначає М.В. Ковалів, саме «вони 
характеризуються відносинами типу «влада 
– підпорядкування». У них найяскравіше ви-
ражається управлінсько-розпорядча приро-
да адміністративної діяльності» [1] поліції. 
Як вже наголошувалося, поняття методів 

адміністративної діяльності поліції достатньо 
повно досліджено в сучасній адміністратив-
но-правовій науці і в узагальненому вигляді 
вони є сукупністю способів і засобів, що за-
стосовуються підрозділами Національної по-
ліції України з метою практичної реалізації 
покладених на них завдань та функцій [2, 
с. 24; 3, с. 82; 4, с. 32].
Вивчаючи специфіку методів адміністра-

тивної діяльності дільничних офіцерів полі-
ції, ми доходимо до висновку про те, що за-
стосування як заходів переконання, так і за-
ходів адміністративного примусу визначено 
в положеннях різних нормативно-правових 
актів, проте заходи примусу мають більше 
врегулювання на відміну від заходів пере-
конання, враховуючи їх примусовість та осо-
бливі підстави застосування. Що стосується 
заходів переконання, то вони безпосередньо 
не регламентовані, а обов’язок їх реалізації 
закладено у завданнях чи напрямках діяль-
ності дільничних офіцерів поліції, в свою 
чергу в положеннях нормативно-правових 
актах частіше закріплено конкретні форми їх 
реалізації, які до того ж можуть бути виро-
блені і практикою. Як приклад, здійснення 
заходів переконання дільничним офіцером 
поліції обумовлена реалізацією основних 
напрямків його діяльності таких як: прове-
дення профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання вчиненню кримінальних та 
інших правопорушень; виявлення причин 
та умов, що призводять до їх вчинення кри-
мінальних та адміністративних правопору-
шень, ужиття у межах компетенції заходів 
для їх усунення. Реалізація зазначених на-
прямків можлива через використання різних 
заходів переконання, як то інформування, 
правове виховання, моральне стимулюван-
ня тощо. У якості прикладу, реалізації кон-
кретної форми переконання, що застосову-
ється дільничними офіцерами поліції і чітко 
регламентованої законодавством можна на-
вести їх звіт, який є періодичним (не рідше 
ніж двічі на рік) інформуванням виконавчого 
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органу місцевого самоврядування об’єднаної 
територіальної громади про стан дотриман-
ня правопорядку на поліцейській дільниці, 
ужиті заходи із запобігання правопорушен-
ням, підвищення довіри населення до по-
ліції, а також проведення серед населення 
роз’яснювальної роботи для формування у 
населення правової культури, негативного 
ставлення до суспільно небезпечних явищ 
з метою підняття іміджу поліції та про спо-
соби захисту і самооборони від злочинних 
посягань у межах поліцейської дільниці [5]. 
Ще одним прикладом реалізації заходів пе-
реконання в Національній поліції України 
є закріплення у відомчій інструкції прямого 
обов’язку розміщення друкованої продукції з 
інформацією про права осіб на захист та без-
оплатну вторинну правову допомогу в орга-
нах і підрозділах Національної поліції Укра-
їни [6]. Позитивно оцінюючи таку вимогу, 
зазначимо, що на жаль, в положеннях відо-
мчого нормативно-правового акту, що його 
визначає, не передбачено розміщення такої 
інформації у приміщеннях поліцейських 
станцій, проте, на нашу думку, така вказівка 
повинна бути обов’язковою. 
М.В. Ковалів міркуючи про застосування 

методу переконання в адміністративній ді-
яльності суб’єктів, що нами розглядаються, 
зазначає, що він використовується при здій-
сненні нагляду за виконанням громадянами і 
посадовими особами рішень і розпоряджень 
органів державної влади і місцевого само-
врядування з питань охорони громадського 
порядку на адміністративній дільниці. Поін-
формованість дільничних інспекторів (прим. 
авт. на разі дільничних офіцерів) про стан 
справ на дільниці, яка обслуговується, тісні 
контакти з населенням, знання осіб, від яких 
можна очікувати вчинення правопорушень, 
дозволяє ефективно застосовувати пере-
конання для запобігання антигромадських 
проявів [1]. 
Не дивлячись на вищезазначене, все ж 

таки частіше за все заходи переконання є 
виробленими та апробованими практикою 
адміністративної діяльності поліцейських і 
застосовуються в залежності від обізнаності 
останніх у формах та порядку їх реалізації. 
На нашу думку, з метою підвищення ефек-
тивності реалізації методу переконання в 

адміністративній діяльності як дільничних 
офіцерів поліції, так і інших працівників На-
ціональної поліції України, доцільно перед-
бачати в положеннях відомчого законодав-
ства, що регламентує їх діяльність, конкретні 
форми реалізації заходів переконання, а в 
межах післядипломної освіти поліцейських 
та службової підготовки проводити системне 
навчання працівників Національної поліції 
України особливостям їх реалізації в залеж-
ності від специфіки діяльності конкретного 
підрозділу.
Що стосується заходів адміністративного 

примусу, які застосовуються дільничними 
офіцерами поліції, то вони містяться не тіль-
ки в Законі України «Про Національну по-
ліцію» та Кодексі України про адміністратив-
ні правопорушення, а й в інших норматив-
но-правових актів таких, як Закон України 
«Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», Закон України «Про адміні-
стративний нагляд за особами звільненими 
з місць позбавлення волі», Закон України 
«Про соціальну адаптацію осіб, які відбува-
ють чи відбули покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк» 
тощо та в ряді відомчих нормативно-право-
вих актів.
Враховуючи вищезазначене, методами 

адміністративної діяльності дільничних офі-
церів поліції є сукупність заходів, закріпле-
них законодавством і вироблених правозас-
тосовною практикою, які реалізуються через 
засоби адміністративно-правового впливу і 
застосовуються дільничними офіцерами по-
ліції з метою реалізації завдань і основних 
напрямів їх адміністративної діяльності.
На відміну від заходів переконання, в спе-

ціалізованій літературі поширеною є позиція 
класифікації заходів адміністративного при-
мусу. Слід відзначити, що в адміністративно-
правовій науці автори по-різному підходять 
як до класифікації заходів адміністративного 
примусу, так і до їх назви.
Так, О.П. Рябченко виділяє адміністра-

тивно-запобіжні, заходи адміністративного 
припинення (самостійні та допоміжні, захо-
ди забезпечення провадження у справах про 
адміністративні проступки, заходи адміні-
стративного припинення спеціального при-
значення), адміністративні стягнення [7, c. 
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72, 84, 86, 98, 109, 116]. Львівська адміністра-
тивно-правова школа в особі М.В. Коваліва, 
З.Р. Кісіль, Д.П. Калаянова в системі заходів 
адміністративного примусу виділяє: адміні-
стративно-попереджувальні заходи, заходи 
адміністративного припинення, заходи адмі-
ністративно-процесуального забезпечення, 
адміністративні стягнення [8, с. 58; 9, с. 47]. 
Авторами підручника «Адміністративна ді-
яльність органів внутрішніх справ на тран-
спорті» – адміністративно-попереджувальні 
заходи, заходи адміністративного припинен-
ня, адміністративні стягнення [10, c. 122]. 
Аналогічної позиції дотримується і київська 
наукова школа, проте заходи адміністратив-
ного стягнення ними визначаються як захо-
ди адміністративної відповідальності [11, с. 
11; 12, c. 16]. Вважаємо таку позицію більш 
правильною, оскільки заходи адміністратив-
ної відповідальності є ширшим поняттям ніж 
адміністративні стягнення. 
На відміну від класичного розподілу захо-

дів адміністративного примусу на три групи 
автори навчального посібника «Адміністра-
тивна діяльність Національної поліції» за 
загальною редакцією В.А. Глуховері в залеж-
ності від цілей і способу забезпечення право-
порядку класифікуються їх на чотири групи:

1. Заходи, спрямовані на попередження 
правопорушень (адміністративно-запобіж-
ні заходи; заходи профілактики правопору-
шень; превентивні заходи);

2. Заходи, застосуванням яких досягаєть-
ся припинення протиправної поведінки (за-
ходи адміністративного припинення);

3. Заходи адміністративно-процесуально-
го забезпечення (заходи забезпечення про-
вадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення);

4. Заходи адміністративної відповідаль-
ності (адміністративні стягнення) [3].
Не піддаючи критиці таку позицію, за-

уважимо, що, на нашу думку, залишається не 
з’ясованим розмежування авторами понять 
«адміністративно-запобіжних заходів» і «пре-
вентивних заходів». З буквального тлумачен-
ня цих термінів, вони є ідентичними за своїм 
змістом, якщо ж автори виходили з того, що 
«превентивні заходи» – це ті, які закріплено 
в статті 31 Закону України «Про Національ-
ну поліцію» [13], то превентивні поліцейські 

заходи за своєю юридичної природою не є 
тотожними до адміністративно-попереджу-
вальних (запобіжних) заходів, оскільки окре-
мі з них утворюють заходи адміністративно-
го припинення, якими є передбачені зако-
ном засоби впливу, спрямовані на примусове 
переривання (припинення) діянь, які мають 
ознаки адміністративного правопорушення, 
а в окремих випадках – і кримінально-пра-
вовий характер, недопущення шкідливих 
наслідків протиправної поведінки, забез-
печення провадження в справі про адміні-
стративне правопорушення і притягнення 
винного до адміністративної, а у виняткових 
випадках – до кримінальної відповідальності 
[7, с. 84-85]. Як приклад, перевірка докумен-
тів особи, опитування особи, поверхнева пе-
ревірка тощо є адміністративно-попереджу-
вальними заходами, в свою чергу, зупинення 
транспортного засобу (в окремих випадках, 
передбачених ч. 1 ст. 35 Закону України 
«Про Національну поліцію»), обмеження 
пересування особи чи транспортного засобу 
або фактичного володіння річчю, проник-
нення до житла чи іншого володіння особи 
є заходами адміністративного припинення. 
Підтримуючи позицію української юри-

дичної думки, В.М. Бесчастний, О.М. Мер-
дова, В.С. Тулінов та А.П. Сахно заходи ад-
міністративного примусу в адміністративній 
діяльності Національної поліції України про-
понують поділити на:

1. Адміністративно-попереджувальні 
(запобіжні) заходи.

2. Заходи адміністративного припинен-
ня:

– заходи адміністративного припинення 
загального призначення;

– заходи адміністративного припинення 
спеціального призначення;

– заходи забезпечення провадження у 
справах про адміністративні правопорушення;

3. Заходи адміністративної відповідаль-
ності [2, с. 27]. Зазначена позиція вчених вба-
чається нами більш правильною.
Проте, як вже нами зазначалося, в За-

коні України «Про Національну поліцію» 
з’явилося поняття поліцейських заходів, 
які розподілено на превентивні та примусо-
ві. Безумовним є те, що поліцейські заходи 
примусу це по суті заходи адміністративно-
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го припинення спеціального призначення, 
однак, превентивні поліцейські заходи в за-
лежності від мети застосування (запобігання 
правопорушенням чи їх припинення), а та-
кож підстав можуть бути адміністративно-за-
побіжними заходами адміністративного при-
мусу чи заходами адміністративного припи-
нення загального призначення. Наприклад, 
застосування поліцейського піклування від-
носно неповнолітньої особи віком від 16 ро-
ків, яка залишилася без догляду, особи, яка 
підозрюється у втечі з психіатричного закла-
ду чи спеціалізованого лікувального закладу, 
де вона утримувалася на підставі судового 
рішення, особи, яка має ознаки вираженого 
психічного захворювання і створює реаль-
ну небезпеку оточуючим є адміністративно-
попереджувальним (запобіжним) заходом, 
оскільки його застосування спрямоване на 
недопущення правопорушень і надання в 
межах, визначених законом, послуг з допо-
моги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичай-
них ситуацій потребують такої допомоги. В 
свою чергу поліцейське піклування застосо-
ване відносно особи, яка перебуває у публіч-
ному місці і внаслідок сп’яніння втратила 
здатність самостійно пересуватися чи ство-
рює реальну небезпеку оточуючим або собі 
є заходом адміністративного припинення, 
оскільки в цьому випадку відбувається пере-
ривання (припинення) протиправної пове-
дінки такою особою, як мінімум вчинюване 
нею адміністративне правопорушення, пе-
редбачене ч. 1 ст. 178 КУпАП.
Отже, ототожнення адміністративно-за-

побіжних заходів адміністративного примусу 
із превентивними поліцейськими заходами є 
неприпустимим, враховуючи юридичну при-
роду останніх.
Узагальнюючи наведені позиції провід-

них науковців з питань адміністративної ді-
яльності Національної поліції України, а 
також положення Закону України «Про На-
ціональну поліцію», Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та інших 
нормативно-правових актів пропонуємо за-
ходи адміністративного примусу в діяльності 
дільничних офіцерів поліції розподіляти на:

1. Адміністративно-попереджувальні 
(запобіжні) заходи.

2. Заходи адміністративного припинен-
ня:

– заходи адміністративного припинення 
загального призначення;

– поліцейські заходи примусу;
– заходи забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушен-
ня;

3. Заходи адміністративної відповідаль-
ності.
Перейдемо безпосередньо до з’ясування 

заходів адміністративного примусу в діяль-
ності дільничних офіцерів поліції.
Що стосується адміністративно-поперед-

жувальних (запобіжних) заходів, то дільнич-
ні офіцери поліції реалізують такі з них:

- застосування окремих превентивних 
поліцейських заходів (ст. 32-34, пп. 3,5-8 ст. 
35, ст. 39, ст. 40, п.1-3 ст. 41 Закону України 
«Про адміністративні правопорушення»);

- здійснення превентивного обліку від-
носно певної категорії осіб (розділ V Інструк-
ції з організації діяльності дільничних офіце-
рів поліції);

- проведення перевірок дотримання 
обмежень особами, що знаходяться під ад-
міністративним наглядом (пп. 7 п. 3 Розділу 
II Інструкції з організації діяльності дільнич-
них офіцерів поліції);

- здійснення перевірки прибуття звіль-
нених осіб до місця проживання в порядку, 
встановленому законодавством та визначе-
ному статтею 20 Закону України «Про соці-
альну адаптацію осіб, які відбувають чи від-
були покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк»;

- формування пропозицій щодо усу-
нення причин та умов, які призводять до 
вчинення правопорушень (пп. 1 п. 5 Розді-
лу IIІ Інструкції з організації діяльності діль-
ничних офіцерів поліції)

- інші заходи, визначені законодав-
ством України.
Серед заходів адміністративного припи-

нення загального призначення, що застосо-
вуються дільничними офіцерами поліції, вра-
ховуючи їх повноваження, можна виділити 
такі:

- вимагання припинення протиправ-
ної поведінки (пп. 3 ч. 1 ст. 23 Закону Украї-
ни «Про Національну поліцію»);
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- застосування окремих превентивних 
поліцейських заходів, спрямованих на при-
мусове припинення діянь, які мають ознаки 
правопорушень (пп. 1,2,4,9 ст. 35, ст. 37-38, ч. 
3 ст. 39, п.4 ст. 41 Закону України «Про На-
ціональну поліцію»);

- застосування спеціальних заходів 
щодо протидії домашньому насильству (ст. 
24 Закону України «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству»).
До поліцейських заходів примусу або як 

їх ще називають в спеціалізованій літерату-
рі заходів адміністративного припинення 
спеціального призначення [2, с. 29; 7, с. 109] 
відносять застосування фізичного впливу 
(сили), спеціальних засобів та вогнепальної 
зброї (ст. 42-46 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію»).
Аналіз положень Кодексу України про 

адміністративні правопорушення дозволяє 
стверджувати, що юридично дільничні офі-
цери поліції, як уповноважені на те посадові 
особи органів Національної поліції, можуть 
застосовувати всі заходи забезпечення про-
вадження у справах про адміністративні пра-
вопорушення, передбачені ст. 259-266, 268 
КУпАП, проте фактично, цілком очевидним 
є те, що відповідно до своєї компетенції та 
сфери реалізації адміністративної діяльності 
вони здійснюють: доставлення, адміністра-
тивне затримання, особистий огляд і огляд 
речей, вилучення речей і документів та при-
від. 
Слід відзначити, що аналогічна ситуація 

склалася щодо юридичного та фактичного 
застосування заходів адміністративної відпо-
відальності. Відповідно до ч. 2 статті 222 КУ-
пАП від імені органів Національної поліції 
розглядати справи про адміністративні пра-
вопорушення і накладати адміністративні 
стягнення мають право працівники органів 
і підрозділів Національної поліції, які мають 
спеціальні звання, відповідно до покладе-
них на них повноважень [14]. Покладення 
таких обов’язків на дільничних офіцерів по-
ліції можливе у випадку видання організа-
ційно-розпорядчого документу – наказу про 
уповноваження дільничних офіцерів поліції 
на розгляд справ про адміністративні право-
порушення і накладення адміністративних 
стягнень, керівником територіального орга-

ну Національної поліції України. Слід відзна-
чити, що раніше відповідно до аб. 3 п. 1 ч. 2 
ст. 222 КУпАП (в редакції від 02.03.2014) за 
правопорушення, передбачені статтею 177 і 
частинами першою та другою статті 178 КУ-
пАП від імені органів внутрішніх справ (мі-
ліції) розглядати справи про адміністративні 
правопорушення і накладати адміністратив-
ні стягнення мали право також дільничні ін-
спектори (старші дільничні інспектори) мілі-
ції, про те ця норма втратила свою чинність 
у зв’язку із внесенням змін, передбачених 
Законом України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо вдо-
сконалення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху» від 
14 липня 2015 року № 596-VIII.
Отже, практична діяльність дільничних 

офіцерів поліції свідчить про те, що на сьо-
годнішній день вони не є уповноваженими 
підрозділами Національної поліції України 
на розгляд справ про адміністративні право-
порушення і накладення адміністративних 
стягнень, хоча юридично за умов прийняття 
акту управління можуть реалізовувати такі 
повноваження.

Висновки
Підсумовуючи зазначимо, що дільничні 

офіцери поліції реалізуючи свою діяльність 
наділені відповідно до чинного законодав-
ства і практики його реалізації повноважен-
нями щодо застосування двох універсаль-
них методів адміністративної діяльності: 
переконання та адміністративного примусу, 
які утворюються широким арсеналом захо-
дів адміністративно-правового впливу. Не 
дивлячись на це, перспективним напрям-
ком адміністративної діяльності дільничних 
офіцерів поліції, враховуючи превентивну 
спрямованість їх діяльності, та наукових до-
сліджень у цій сфері повинен стати пошук 
нових інноваційних методів адміністратив-
ної діяльності, спрямованих на підвищення 
ефективності взаємодії дільничних офіцерів 
поліції з територіальними громадами з ме-
тою виконання завдань, що покладені на ці 
підрозділи поліції, та створення безпечного 
середовища на території адміністративної 
дільниці.
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АНОТАЦІЯ 
В статті здійснюється дослідження ме-

тодів адміністративної діяльності дільничних 
офіцерів поліції у зв’язку із прийняттям нового 
законодавства, удосконалення чинних норма-
тивно-правових актів та процесами реформу-
вання в системі Національної поліції України. 
Автором з’ясовується місце певних заходів у 
системі методів адміністративної діяльності 
зазначених підрозділів, досліджується співвід-
ношення заходів адміністративного примусу із 
поліцейськими заходами, що застосовуються в 
діяльності дільничних офіцерів поліції.
Ключові слова: переконання, адміністра-

тивний примус, поліцейські заходи, адміністра-
тивна діяльність, дільничний офіцер поліції.

SUMMARY 
The article is devoted to the methods of 

administrative activities of the police precinct 
offi cers in connection with the adoption of new 
legislation, the improvement of existing regulatory 
legal acts and the reformation processes in the 
system of the National Police of Ukraine. The 
author explains the place of certain measures in 
the system of methods of administrative activities of 
these units, a study of the correlation of measures 
of administrative enforcement with police measures 
used in the activities of the police precinct offi cers 
is conducted.

Key words: persuasion, administrative 
enforcement, police measures, administrative 
activities, police precinct offi cers.

Література
1. Ковалів М.В. Методи Адміністратив-

ної діяльності дільничних інспекторів мілі-
ції. Науковий вісник. 2009. №2. URL: http://
www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/
nvsy/02_2009/09kmvdim.pdf

2. Бесчастний В.М., Мердова О.М., Ту-
лінов В.С., Сахно А.П. Адміністративна ді-
яльність Національної поліції : загальна час-
тина : навчальний посібник. К. : Видавни-
цтво «Дакор», 2017. 248 с.

3. Адміністративна діяльність Націо-
нальної поліції: навчальний посібник / кер. 
авт. кол. к.ю.н., засл. юрист України В.А. Глу-
ховеря. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр.. 
справ, 2017. 248 с.

4. Адміністративна діяльність поліції 
у питаннях та відповідях : навчальний по-
сібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., 
акад. НАПрН України О. М. Бандурки. Х.: 
ХНУВС, 2017. 242 с.

5. Про затвердження Інструкції з орга-
нізації діяльності дільничних офіцерів поліції 
: наказ Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни від 28 липня 2017 року № 650. Офіційний 
вісник України. 2017. № 70. Ст. 2136.

6. Про затвердження Порядку розмі-
щення друкованої продукції з інформацією 
про права осіб на захист та безоплатну вто-
ринну правову допомогу в органах і підроз-
ділах Національної поліції України : наказ 
Міністерства юстиції України та Міністерства 
внутрішніх справ України від 20 лютого 2018 

року №433/5/133. Офіційний вісник України. 
2018 р. № 18. Ст. 624.

7. Адміністративна діяльність органів 
внутрішніх справ. Загальна частина : підруч-
ник / за заг. ред. О. П. Рябченко. X. : Вид-во 
Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. 256 с.

8. Адміністративна діяльність органів 
внутрішніх справ: навчальний посібник / М. 
В. Ковалів, З. Р. Кісіль, Д. П. Калаянов та ін. 
К. : Правова єдність, 2009. 432 с.

9. Адміністративна діяльність органів 
внутрішніх справ. Загальна частина: на-
вчальний посібник / за ред. В.В. Середи. 
Львів: ЛьвДУВС, 2015. 512 с.

10. Адміністративна діяльність органів 
внутрішніх справ на транспорті : підручник 
/ А.А. Аносєнков, О.А. Антоненко, С.О. Бара-
нов та ін. Одеса: Фенікс, 2011. 440 с.

11. Адміністративна діяльність поліції у 
питаннях та відповідях : навчальний посіб-
ник / Авт. кол. К. : Видавництво «Центр уч-
бової літератури», 2016. 196 с.

12. Адміністративна діяльність органів 
внутрішніх справ: навчальний посібник. 
Вид. 3-тє, доопр. / за заг. ред.. В.В. Ковален-
ка. К. : КНТ, 2011. 512 с.

13. Про Національну поліцію: Закон 
України від 02 липня 2015 року № 580-VIII. 
Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-
41. Ст. 379.

14. Кодекс України про адміністратив-
ні правопорушення : Закон України від 07 
грудня 1984 року № 8073-X. Відомості Верхо-
вної Ради України. 1984. № 51. Ст. 1122.



205

Ìèêèòþê Ì.À. - Çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè: ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä...

ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÎÕÎÐÎÍÈ: 
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÒÀ ÅÊÑÒÐÀÏÎËßÖ²ß 

Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статті розкривається питання роз-
витку системи державної охорони України 
в обов’язковому порядку, варто враховува-
ти досвід правоохоронних спеціальних служб 
та відомств держав Європи та країн СНД в 
питанні їх організаційно-правових основ як 
побудови так і діяльності. Використання на-
явного міжнародного досвіду є надзвичайно 
важливим, але не слід переймати його без ура-
хування національних особливостей та вже на-
явного досвіду. На думку автора, для того щоб 
перейняти щось позитивне і корисне, потрібно 
його детально вивчити, проаналізувати та 
зіставити з наявним. З цією метою у статті 
розглянемо деякі організаційно - правові осно-
ви побудови відповідних структур державної 
охорони окремих країн: Америки, Європи та 
СНД.
Ключові слова: система державної охо-

рони, правоохоронні спеціальні служби, 
міжнародний досвід, національні особливості, 
забезпечення безпеки.
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Метою даної статті є досвід побудови 
правоохоронних органів, що забезпечують 
державну охорону органів державної влади 
та посадових осіб в країнах Європи. Спіль-
ним для більшості країн цієї групи є те що 
структури, що здійснюють охорону органів 
державної влади та посадових осіб структур-
но входять до складу міністерств внутрішніх 
справ цих країн.

Постановка проблеми
В процесі розвитку системи державної 

охорони України в обов’язковому порядку 
слід враховувати досвід правоохоронних 
служб та відомств держав світу в питанні їх 
організаційно-правових основ як побудови 
так і діяльності. Дійсно, використання на-
явного міжнародного досвіду є надзвичайно 
важливим, але не слід переймати його без 
урахування національних особливостей та 
вже наявного досвіду, адже це не вирішить 
в одночасності всіх проблем, які виникають 
у сучасному українському суспільстві.

Виклад основного матеріалу
Аналіз організаційно-правових основ, 

структурної побудови та функціональної ді-
яльності іноземних установ із забезпечен-
ня безпеки державних діячів та охорони 
об’єктів свідчить про те, що кожна з них 
пройшла великий шлях свого формування, 
який був невідривно пов’язаний з суспіль-
но-політичним розвитком держави. Багато 
в чому їх відмінність була зумовлена факто-

Актуальність
Аналіз організаційно-правових основ, 

структурної побудови та функціональної 
діяльності іноземних структур із забезпе-
чення безпеки державних діячів та охо-
рони об’єктів свідчить про те, що кожна з 
них пройшла довгий час свого формування, 
який нерозривно пов’язаний з суспільно-по-
літичним розвитком держави. Багато в чому 
відмінності зумовлені факторами, які відо-
бражають історичні, культурні, економічні 
та інші особливості розвитку цих країн.
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рами, які відображають історичні, культур-
ні, економічні та інші особливості розвитку 
цих країн.
Структура та форми і методи діяльності 

мають бути адекватними сучасним викли-
кам і загрозам. У зв’язку з цим наведемо 
приклад зарубіжного досвіду, зокрема Феде-
ративної Республіки Німеччини 1950- 1960-
х років.
Йдеться насамперед про наявність у 

сучасній Україні, як і в тодішній Західній 
Німеччині, організованих груп, що запере-
чують саме існування незалежної держави в 
нинішніх кордонах і мають підтримку з-за 
кордону, а саме від впливових політичних 
і економічних кіл сусідніх держав. Ще жод-
ного разу в історії спецслужби не захистили 
державу, яку розвалює власна еліта, але зу-
пинити підривну діяльність ззовні вони ціл-
ком спроможні.
Заслуговує ретельного вивчення німець-

кий досвід застосування конституційної док-
трини «озброєної демократії», який засвід-
чує, що держава, не відмовляючись від лі-
беральних принципів, може нейтралізувати 
загрозу від радикальних і екстремістських 
груп – ідейних ворогів демократії, навіть 
якщо вони не вдаються до насильницьких 
методів».
Так у Республіці Австрія охорона орга-

нів державної влади, а відповідно і посадо-
вих осіб здійснюється відомством із захисту 
конституції та боротьбі з тероризмом МВС 
Австрії. Функції охорони посадових осіб 
держави, а також іноземних делегацій від-
повідно до організаційно-штатної структу-
ри зазначеного відомства покладені безпо-
середньо на відділ захисту осіб та об’єктів.
У Королівстві Бельгія забезпечення без-

пеки посадових осіб держави та посадових 
осіб іноземних держав належить до компе-
тенції Служби державної безпеки Бельгії 
(СДББ), яка є складовою частиною Феде-
ральної державної служби юстиції країни. 
Рішення про надання охорони під час візи-
тів окремих посадових осіб (глави іноземної 
держави або інших поважних посадовців) 
приймається міністром внутрішніх справ 
на основі оцінки загроз на адресу особи, 
яка повинна прибути до Бельгії з візитом. 
Оскільки СДББ має обмежені можливості, а 

до Брюсселя досить часто в один день при-
буває значна кількість іноземних посадовців 
(наприклад під час самітів ЄС або НАТО), 
бельгійська охорона, в разі відсутності ін-
формації про загрози, не завжди забезпечує 
безпеку навіть глав іноземних держав.
У Федеративній республіці Німеччина 

здійснення заходів з охорони посадових 
осіб покладені на Охоронне управління, яке 
входить в структуру Федерального відом-
ства кримінальної поліції Німеччини.
В Грецькій Республіці охорону посадо-

вих осіб держави здійснює Головний Де-
партамент безпеки VIP осіб Міністерства 
громадського порядку країни. До складу 
Департаменту входять: СБП Республіки; 
Служба безпеки Парламенту Греції; Служба 
безпеки Прем’єр-міністра; Служба захисту і 
безпеки VIP осіб; Окремий підрозділ поліції 
безпеки на повітряному транспорті.
Головний Департамент безпеки VIP 

осіб безпосередніх робочих контактів з іно-
земними структурами не підтримує. Всі дії 
щодо організації заходів відбуваються через 
підрозділ міжнародного поліцейського спів-
робітництва зазначеного відомства, який в 
свою чергу діє на підставі звернення МЗС 
Греції. Головний Департамент безпеки VIP 
осіб Греції діє виключно в межах столиці 
країни і міжнародного аеропорту столиці. 
В разі включення у програму візиту інших 
місць за межами столиці, до охоронних за-
ходів залучаються відповідні територіальні 
підрозділи поліції. А в м. Салоніки діє регіо-
нальне представництво відомства.
Слід звернути увагу на досить жорстке 

розмежування компетенції всіх підрозді-
лів, головним чином, за територіальним та 
об’єктовим принципом (парламент, мініс-
терство чи аеропорт). Наприклад, на Святій 
горі Афон існує власна поліцейська структу-
ра безпеки і поліцейські дільниці при окре-
мих монастирях.
Після невдалої спроби замаху на прези-

дента Французської республіки Ширака 14 
липня 2002 року, коли на Єлисейських по-
лях президента обстріляв з карабіну Мак-
сим Брюнрі, чисельність охоронців було 
збільшено до 60 чоловік.
Ніколя Саркозі, прийшовши до Єли-

сейського палацу в 2007 році, знову реор-
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ганізував службу охорони, та доручив свою 
безпеку виключно поліцейським. Останні 5 
років служба безпеки президента Саркозі 
нараховувала близько 100 чоловік. З 2008 
року «Група безпеки президента Республі-
ки» була включена в структуру «Служби за-
хисту високопосадовців держави» (Service 
de protection de shautes personnalités (SPHP).
Таким чином у Франції охорону вищих 

посадових осіб та глав іноземних держав, які 
відвідують країну, нині забезпечує Служба 
охорони посадових осіб (Service de Protection 
des Hautes Personnalités), яка входить до скла-
ду МВС Франції. До складу Служби входять 
генеральний штаб, який здійснює контроль 
заходів охорони та підтримання зовнішніх 
зв’язків і чотири управління.
Служба охорони посадових осіб або 

SPHP є поліцейською службою, яка відпові-
дає за забезпечення захисту всіх посадових 
осіб у Франції, незалежно від того, фран-
цуз це чи іноземець. Ці елітні поліцейські, 
спеціально підготовлені і оснащені для цієї 
місії, також забезпечують президентські по-
їздки. Службу очолює Генеральний інспек-
тор Національної поліції. В 2013 році Служ-
ба охорони посадових осіб або SPHP була 
об’єднана з службою безпеки Міністерста 
внутрішніх справ Франції (SSMI) і тепер на-
зивається Служба захисту (SDLP) [1]. 
З аналізу Служби охорони високопоса-

дових осіб Французької Республіки. Як пра-
вило, службу в SPHP працівники проходять 
протягом двох каденцій по 5 років, а після 
цього переводяться в підрозділи поліції або 
переходять на інші посади. Її гараж налічує 
близько 130 транспортних засобів − авто-
мобілів різного типу. УДО України, як ми 
знаємо не має свого гаражу і використовує 
транспортні засоби, які належать відповід-
ному автотранспортному підприємству де 
працює ОО.
Цікавим є їх озброєння, пістолети ма-

ленькі, але крупного калібру. Це для того, 
щоб можна було легко їх приховати, та од-
ним пострілом зупинити нападника. Спів-
робітники спецслужби повинні бути в гар-
ній фізичній формі та бути готовим до ней-
тралізації противника навіть голими рука-
ми. SPHP заслужила місце серед провідних 
спецслужб світу завдяки своїй ефективній 

та відданій роботі по захисту Президента 
Французької Республіки.
В Угорській Республіці, згідно закону 

про угорську поліцію, забезпечення безпе-
ки посадових осіб та іноземних урядових 
осіб і делегацій покладено на центральний 
поліцейський орган – Державну службу 
охорони Угорщини (Koztarsasagi Orezred). 
Даний підрозділ забезпечує фізичну охоро-
ну угорських та іноземних посадових осіб, а 
також об’єктів, відповідно до переліку, який 
затверджений окремою постановою Уря-
ду Угорської Республіки №160/1996. При 
цьому постійна охорона надається: Прези-
денту, прем’єр-міністру, голові Державних 
Зборів, голові Конституційного Суду та го-
лові Верховного Суду Угорської Республіки. 
Державна служба охорони Угорської Респу-
бліки с правоохоронним органом спеціаль-
ного призначення.
Державна служба охорони підпорядко-

вуються уряду і підзвітна Прем’єр-міністру 
Угорської Республіки. Бюджет служб« ви-
значається парламентом країни.
На службу приймаються досвідчені опе-

ративні співробітники правоохоронних ор-
ганів, військовослужбовці спец підрозділів 
Міністерства оборони, МВС і Прикордон-
них військ Угорської Республіки.
Враховуючи членство Угорщини в Єв-

ропейській асоціації державних охоронних 
служб (ЄАДОС), Державна служба охорони 
мас можливість користуватись інформацій-
ними базами даної організації.
У Республіці Польща охорону посадових 

осіб здійснює Бюро охорони Уряду (Biuro 
Ochrony Rzadu), яке структурно входить до 
складу МВС і Адміністрації (МВС і А). Керів-
ник Бюро підпорядковується міністру вну-
трішніх справ та главі уряду.
В Польщі діє закон Про Бюро охорони 

Уряду, згідно з яким на Бюро покладені 
завдання охорони польських дипломатич-
них установ в країнах світу. Для виконання 
цього завдання задіяна майже 80% особово-
го складу відомства. Решта співробітників 
Бюро здійснюють охорону вищих посадових 
осіб держави (Президент, прем’єр-міністр, 
віце-прем’єр-міністр. колишні президенти 
(довічно), маршали Сейму і Сенату, міністр 
внутрішніх справ і адміністрації, міністр за-
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кордонних справ, члени іноземних делега-
цій відповідного рівня), а також осіб, яким 
охорона надається за спеціальним рішен-
ням, якщо їх життю загрожує смертельна 
небезпека. Спеціальним рішенням Уряду 
охорона надавалась суддям, керівнику наці-
онального банку Польщі та деяким іншим 
державним діячам.
Охороною державних об’єктів опіку-

ється окремий військовий підрозділ Мар-
шальська варта (Straz Marszalkowska), яка 
здійснює охорону будинку Сейму та Сенату 
Республіки Польща. Головою Маршальської 
варти є комендант.
Організаційно Маршальська варта є 

підрозділом Канцелярії Сейму Республіки 
Польща та підпорядкована її Голові, який 
має право призначати на посаду та відкли-
кати з неї коменданта і його заступників.
Маршальська варта складається з чоти-

рьох підрозділів: рятувально-пожежного, 
охорони, організації служби та Секретарі-
ату. Охоронні функції розділені між двома 
відомствами, одне з яких є поліцейською 
установою, інше військовою [2].
В Румунії охорону посадових осіб здій-

снює Служба охорони та захисту (Serviciul de 
Protectiesi Paza). Служба охорони та захисту 
Румунії створена відповідно до закону Руму-
нії від 26.07.1991р. №51 на базі колишньої 
Спеціальної частини охорони та протоколу. 
Відповідно до зазначеного закону Служба 
охорони та захисту Румунії є державним ор-
ганом з повноваженням у сфері національ-
ної безпеки, що спеціалізується на охороні 
та захисті румунських посадових осіб, іно-
земних вищих посадових осіб під час їх пе-
ребування на території Румунії, членів сімей 
зазначених осіб, а також забезпеченні безпе-
ки їх робочих місць та резиденцій. При цьо-
му перелік осіб та об’єктів, які підлягають 
охороні силами Служби охорони та захисту 
визначаються відповідним рішеннями Вер-
ховної ради оборони Румунії (аналог Ради 
національної безпеки та оборони в Україні).
Персонал Служби складається із служ-

бовців та військовослужбовців. В разі необ-
хідності, законом передбачено можливість 
комплектування Служби військовослужбов-
цями строкової служби, рішення про до-
бір та їх кількість приймається Верховною 

радою оборони Румунії, при цьому Службі 
охорони та захисту надано пріоритетне пра-
во у підборі кандидатів. Військовослужбовці 
та службовці Служби перебувають на окре-
мому мобілізаційному обліку, а їх облік здій-
снюється безпосередньо Службою.

14 квітня 1865 року в театрі Форда у Ва-
шингтоні був смертельно поранений прези-
дент США Авраам Лінкольн. За іронією долі, 
в цей день він поставив свій підпис під про-
позицією про створення Секретної Служби.
Історично склалось так, що в системі фе-

деральних державних органів США Секрет-
на Служба відповідає як за особисту безпеку 
керівників держави і іноземних гостей, так 
і за захист національної валюти, державних 
цінних паперів та інших документів і банків 
інформації.
Офіційним днем народження Секретної 

Служби є 5 липня 1865 року.
Секретна Служба США отримала від 

Конгресу США формальні повноваження на 
охорону президентів США лише на початку 
20 століття. До цього вона боролась з фаль-
шивомонетниками.
Історія забезпечення безпеки прези-

дентів США Секретною Службою з дозволу 
Конгресу розпочалась з початком війни між 
США та Іспанією в 1898 році.
До цього дії по забезпеченню безпеки 

окремих президентів США здійснювались 
неофіційно за рішенням керівника цієї служ-
би. 21 квітня 1898 року, Конгрес доручив 
забезпечити безпеки тодішнього президен-
та Вільяма Мак-Кінлі Секретній Службі. З 
цього часу Конгрес фактично признав право 
Секретної Служби охороняти главу держа-
ви але мандату на це надано так і не було.

6 серпня 1901 року був смертельно по-
ранений президент США Мак-Кінлі. Дана 
подія заставила Конгрес задуматись над пи-
танням забезпечення безпеки президента 
країни. Новий президент Теодор Рузвельт 
наказав Секретній Службі забезпечити його 
безпеку та надати надійних тілоохоронців. 
Лише в 1907 році Конгрес офіційно при-
йняв закон про фінансування витрат на без-
пеку президента.
Протягом 20 століття штат Секретної 

Служби значно збільшувався і зараз налічує 
більше 5000 осіб.
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Цікавим є те, що щодо штатних співро-
бітників Секретної Служби проводяться по-
стійні внутрішні ротації з зміною роду їх ді-
яльності.
Значна увага приділяється як підбору 

кандидатів, високі вимоги і відповідні відбо-
ри, включаючи детектор брехні, так і профе-
сійній підготовці, навчанню. Досить оригі-
нальною та новаторською є робота з канди-
датами на роботу в Службу ще починаючи з 
школи, коледжу, і не просто вивчення особи 
а залучення до роботи з частковою зайня-
тістю часу, а відповідно і оплатою, так і ста-
жуванням під час навчання у коледжі. Фак-
тично, випускники навчальних закладів, які 
прагнуть працювати в цій Службі вже пови-
нні себе проявити і зарекомендувати, а на-
ставники, які таким чином мали можливість 
протягом кількох років наглядати за такою 
особою, визначаються чи підходить та чи 
інша особа для такої роботи.
Ще одним цікавим фактом є те, що пре-

зидент США, при наявності інформації про 
загрозу його життю, зобов’язаний виконува-
ти вимоги охорони [3].
На сьогодні чисельність даної структури 

наблизилась до 5000 спеціальних агентів. 
Бюджет Секретної Служби складає близько 
1 млрд. доларів США, що дозволяє утриму-
вати більше 120 представництв у США та 
близько 15 за кордоном. Ті особи, чия без-
пека забезпечується на постійній основі – 
президент, віце-президент, члени їх сімей 
тощо – мають закріплену за ними охорону. 
Ті ж особи, які підлягають охороні Секрет-
ної Служби США тимчасово – наприклад, 
іноземні діячі, що прибули в країну з офі-
ційним візитом – охороняються тимчасово 
закріпленими спеціальними агентами з ре-
гіональних відділень. Як зазначалося вище, 
безпосередньо охорону президента та його 
сім’ї забезпечує спеціальний підрозділ осо-
бистої охорони президента (Presidential 
Protective Division). При виїздах президента 
за межі Білого дома склад охорони посилю-
ється за рахунок членів групи тактичної під-
тримки, яка має права окремого підрозділу 
Секретної служби, а в 1992 році ввійшла у 
склад підрозділу особистої охорони прези-
дента. Завдання цієї групи в тому, щоб від-
бити напад чи зв’язати противника боєм, і 

тим самим надати можливість спеціальним 
агентам евакуювати президента в безпечне 
місце. Стосовно особливостей здійснення 
охорони президента, слід зазначити, що 
у 1994 р. конгрес прийняв нормативний 
акт (Закон 103-329 1995 р. «Про бюджет-
ні асигнування»), відповідно до якого всі 
президенти, які будуть обрані після 1січня 
1997р., охороняються секретною службою 
протягом 10 років після закінчення строку 
правління. Президенти, які обрані до 1 січ-
ня 1997 р., отримали довічну охорону. 
В чому різниця між спеціальним агентом 

Секретної Служби США та співробітником 
Управління державної охорони? Перший 
з них може виконувати функції розсліду-
вання, а також виконувати охоронні функ-
ції, в той час як завдання другого – тіль-
ки охорона. Відповідно, різні вимоги, що 
пред’являють до кандидатів на ці вакансії. 
Претендент на посаду спеціального агента 
повинен обов’язково мати ступінь бакалав-
ра (тобто отримати 4-річну вищу освіту) та 
скласти іспит, в той же час кандидату на 
службу в УДО України достатньо мати се-
редню освіту та скласти письмовий тест. 
Інші вимоги до майбутніх співробітників 
Секретної служби однакові: це повинні бути 
громадяни США у віці від 21 до 37 років, 
які за станом здоров’я придатні до несення 
служби та пройшли перевірку на благона-
дійність.
Кандидати, що пройшли відбір направ-

ляються на курси навчальної підготовки 
в учбовий центр федеральних правоохо-
ронних органів (Federal Law Enforcement 
Training Center), що розташований в Глин-
ко, штат Джорджия. Там вони на протязі 
9 тижнів проходять курс навчальної підго-
товки. Після цього спеціальні агенти про-
довжують своє навчання на 11-ти тижне-
вих курсах в Академії Секретної служби в 
Белтсвилі, штат Меріленд, а співробітники 
«Підрозділів охорони» – в учбовому центрі 
Секретної служби в Вашингтоні.
Подальша кар’єра спеціальних агентів 

зазвичай має таку тенденцію: перші 6-8 ро-
ків вони служать в одному з регіональних 
представництв. Потім на протязі 3-5 років 
вони працюють в охоронних підрозділах. І 
нарешті, наступні 2-4 роки служать в штаб-



210Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2017

Àêòóàëüíî

квартирі Секретної Служби. Отримавши 
таким чином різнобічний досвід, вони отри-
мують призначення на керівні посади в регі-
ональних представництвах, штаб-квартирі, 
учбовому центрі тощо.
Необхідно зазначити, що на протязі сво-

го існування Секретна служба зазнавала зна-
чних втрат. Так, в 1999 році при виконанні 
своїх службових обов’язків було вбито 31 
співробітника Секретної служби. Нажаль, 
багато висновків та удосконалень діяльності 
Секретної Служби були зроблені після того 
як пролилася кров, і не лише співробітни-
ків. 
Останні десятиріччя в країнах Захід-

ної Європи та в США поширений рух за 
надання все більшої кількості керівних по-
сад в державних органах жінкам. Для цьо-
го в деяких країнах законом затвердженні 
квоти певної кількості керівних посад, які 
обов’язково повинні обіймати жінки.
Так у 2013-2014 роках керівником аме-

риканської Секретної Служби стала Джулія 
Пірсон, яка останнім часом очолювала апа-
рат відомства. Слід зазначити, що ця посада 
протягом півторавікової історії спецслужби 
традиційно вважалась чоловічою. Пірсон 
на посту голови апарата Секретної Служби 
контролювала проект модернізації систем 
управління даними об’ємом 250 мільйонів 
доларів. 
З 1 червня 2012 року стало відомо, що 

на чолі служби охорони тодішнього пре-
зидента Французької Республіки (Франсуа 
Олланда) вперше за багато років стала жін-
ка – 44-річна Софі Атт. Тепер про безпеку 
президента дбають не лише чоловіки, але й 
жінки. Також достовірно відомо, що особис-
ту безпеку президента Республіки Білорусь 
забезпечують 24 представниці «слабкої» ста-
ті.
Аналогічною до сфери забезпечення 

охорони державних органів влади та поса-
дових осіб у США, спеціальні правоохоронні 

органи низки європейських країн (Франція, 
Германія) практично не мають статусу само-
стійної структури, а входять до складу спе-
ціальних поліцейських управлінь або служб 
національної безпеки. Це їх найперша і най-
вагоміша відмінність УДО України.
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SUMMARY 
The article reveals the issue of development 

of the system of state protection of Ukraine, it is 
worth taking into account the experience of law-
enforcement special services and departments of the 
states of Europe and the CIS countries in the matter 
of their organizational and legal foundations 
of construction and activity. Using existing 
international experience is extremely important, but 
one should take into account national peculiarities 
and existing experience. According to the author, 
it is necessary to study it in detail, analyze it and 
compare it with the available ones in order to take 
something positive and useful. For this purpose, 
we will consider some organizational and legal 
foundations for the construction of appropriate 
state security structures in certain countries of 
America, Europe and the CIS in the article.

Key words: state security system, law enforcement 
special services, international experience, national 
features, providing security.
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У статті надано кримінологічний пор-
трет особи, яка вчиняє розбійні напади на 
житло громадян. Розкриваються соціально-
демографічні, кримінально-правові, соціально-
рольові та морально-психологічні ознаки осіб, 
які вчиняють такі злочини та охарактери-
зовано кримінологічний портрет такої особи. 
Встановлено, що розкриті основні ознаки осіб, 
які вчиняють розбійні напади, є необхідною 
частиною механізму здійснення запобіжної 
діяльності щодо розбоїв, безпосереднім адреса-
том якої є такі особи.
Ключові слова: розбій, власність, житло, 

особа злочинця, запобігання.
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пільну спрямованість, але не розкриває по-
вністю її соціальної сутності. Правильне су-
дження про людину в цілому можливе лише 
на підставі усіх її ознак і проявів, співвідно-
шення соціально-позитивних і соціально-не-
гативних рис. Але у будь-якому разі особі зло-
чинця притаманна деформація моральних 
переконань, життєвих установок, інтелекту-
альних та емоційно-вольових якостей. Мо-
рально-психологічні особливості особи зло-
чинця знаходяться у діалектичному зв’язку з 
її соціальними властивостями і повинні роз-
глядатися у цій єдності. 
Виходячи з наведеного, можна констату-

вати, що особа злочинця – це сукупність соці-
ально значимих ознак, зв’язків і відносин, які 
характеризують людину, винну в порушенні 
норм кримінального права. З даного визна-
чення випливають такі висновки: 1) негатив-
ні соціальні умови формують особу злочинця, 
що проявляється у факті вчинення злочину; 
2) самі по собі криміногенні властивості не 
дозволяють вважати особу злочинцем до вчи-
нення нею злочину; 3) до уваги необхідно 
брати як криміногенні фактори, що відбили-
ся у свідомості особи і сформували в неї здат-
ність вчинити злочин, так і ті, які сприяли 
вчиненню конкретного злочину.
На думку Ю. М. Антоняна особа злочин-

ця є не що інше, як модель, абстракція, що 
поєднує в собі найбільш характерні особли-
вості особи злочинця як соціального та пси-
хологічного типу. Далеко не кожна люди-
на, яка вчинила злочин, може бути названа 
представником цього типу, оскільки останній 

Поняття «особа злочинця» поєднує в 
собі соціологічне поняття особи і юридичне 
– злочинець. Тому дана проблема повинна 
розв’язуватися, виходячи із загального вчен-
ня про особу як таку [1, с. 235]. 
Ще більш широким є поняття «людина», 

яке охоплює нерозривну єдність двох сторін 
її суті: соціальної і біологічної. У понятті «осо-
ба» фіксуються тільки її соціальні ознаки. Осо-
ба – це соціальна якість людини, те, ким вона 
стала у процесі соціалізації. Ці якості особи 
визначаються рівнем її свідомості, змістом 
внутрішнього духовного світу. Обумовлена 
соціальним середовищем і попереднім досві-
дом, свідомість стає активним елементом осо-
би, визначаючи у конкретних випадках вибір 
нею тієї чи іншої форми поведінки [2, с. 16]. 
Оскільки поняття «особа злочинця» має 

соціально-правовий характер, то вчинення 
злочину проявляє в особі тільки її антисус-
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складається тільки з його характерних пред-
ставників [3, с. 20].
Як вважає Є. К. Волконська, особа зло-

чинця – це досить складний комплекс ознак, 
властивостей, зв’язків, відносин, які харак-
теризують особистість, її моральний світ, що 
взяті в розвитку і в взаємодії з соціальними 
та індивідуальними життєвими умовами, які 
в тій чи іншій мірі визначили вчинення зло-
чину [4, с. 19].
Кримінологічне вивчення особи злочин-

ця допомагає розкрити соціальну сутність її 
поведінки, з’ясувати, в чому полягають і чим 
обумовлюються антисуспільна установка, по-
гляди, звички, наявні у свідомості людини, і 
як вони впливають на положення даної особи 
в суспільстві. Отже, злочинна поведінка лю-
дини безпосередньо викликається наявністю 
антигромадської установки у свідомості даної 
особи, яка формується протягом більш або 
менш тривалого часу. Антигромадські погляди 
і звички особи, які часто під впливом неспри-
ятливих зовнішніх умов приводять її до вчи-
нення суспільно небезпечних діянь, певною 
мірою не завжди обумовлені психологічними 
особливостями особистості – властивостями її 
темпераменту, емоційної і вольової сфер і т.д.
В. Н. Кудрявцев зазначає, що конкретна си-
туація породжує вольовий акт не сама по собі, 
а лише у взаємодії з особистістю даної люди-
ни, переломлюючи через її інтереси, погля-
ди, звички, особливості психіки та інші інди-
відуальні риси [5, с. 15]. 
А. П. Закалюк зазначає, що не можна на-

звати злочинцем особу та характеризувати її 
як особу злочинця до того, як у встановлено-
му законом порядку не буде визнано вчинен-
ня нею злочину. Сукупність соціально-типо-
вих ознак, що відрізняють особу злочинця 
від інших типів особи, не з’являється відразу, 
після чи під час вчинення злочину, тим біль-
ше – після вироку суду. Ці ознаки накопичу-
ються поступово, тривалий час, коли кількісні 
показники негативних рис перетворюються у 
нові негативні якості, що набувають суспіль-
ної небезпечності, зумовлюють криміногенну 
мотивацію і у певний момент реалізуються у 
вчиненні злочину [1, с. 239].
Вітчизняні кримінологи поділяють на-

звані ознаки на такі основні групи: 1) соціаль-
но-демографічні; 2) кримінально-правові; 3) 

соціальні ролі і статус; 4) морально-психоло-
гічні характеристики [6, с. 96–97; 7, с. 90-91; 
8, с. 125].
Соціально-демографічні ознаки особи 

злочинця включають стать, вік, освіту, місце 
народження і проживання, громадянство та 
інші відомості демографічного характеру. Со-
ціально-демографічні ознаки особи значною 
мірою визначають її соціальні ролі і є вирі-
шальним фактором у формуванні моральних 
і психологічних якостей особи.
Кримінально-правова характеристика 

особи злочинця – це дані про склад учинено-
го злочину, а також про спрямованість і мо-
тивацію злочинної поведінки, одноособовий 
чи груповий характер злочинної діяльності, 
форму співучасті, інтенсивність кримінальної 
діяльності, наявність судимостей тощо.
Соціально-рольові характеристики роз-

кривають функції індивіда, обумовлені його 
становищем у системі існуючих суспільних 
відносин, належність до певної соціальної 
групи, взаємодію з іншими людьми та органі-
заціями в різних сферах громадського життя.
Моральні якості особи злочинця вклю-

чають її світогляд, духовність, погляди, пе-
реконання, установки та ціннісні орієнтації. 
Злочинці відрізняються негативним або бай-
дужим ставленням до виконання своїх гро-
мадських обов’язків, додержання правових 
норм, вибором незаконних засобів задово-
лення особистих потреб, егоїзмом, ігноруван-
ням суспільних інтересів тощо.
Психологічна характеристика особи зло-

чинця включає особливості її інтелектуаль-
них, емоційних і вольових якостей. Криміно-
логічні дослідження показують, що більшість 
осіб, які вчинили злочини, особливо насиль-
ницькі, характеризуються зниженим рівнем 
загальноосвітніх знань, вузьким світоглядом, 
а то й розумовою відсталістю, обмеженими 
здібностями до якоїсь суспільно корисної ді-
яльності.
До емоційних властивостей особи відно-

сять рівновагу і рухомість нервових процесів; 
ступінь емоційного збудження. Особам, які 
вчинили насильницькі злочини, притаманні 
нестриманість, необдуманість учинків, агре-
сивність, конфліктність.
Вольові властивості особи полягають у 

вмінні свідомо регулювати свою поведінку, 
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досягати поставленої мети. Треба зазначи-
ти, що певна частина злочинців має сильні 
вольові якості, але вони спрямовані на задо-
волення антисуспільних потреб та інтересів. 
Інші злочинці характеризуються слабовіл-
лям, неспроможністю протистояти впливу 
осіб, які втягують їх у злочинну діяльність [9].
Усі особи, що вчинили злочини, відріз-

няються один від одного за демографічни-
ми, правовими, психологічними та іншими 
ознаками - з одного боку, а з іншого – за цими 
ознаками схожі вони між собою. Тому вини-
кає необхідність створення класифікації і ти-
пології злочинців.
Таким чином, можна побачити, що для 

надання кримінологічної характеристики 
злочину необхідно визначити, які саме типові 
якості, властивості й ознаки відрізняють осо-
бу злочинця від законослухняного громадя-
нина. При цьому необхідно брати до уваги, 
що для кожного конкретного виду злочин-
ного посягання спектр індивідуальних ознак, 
властивостей і якостей буде різним. 
Так, проведений аналіз кримінальних про-

ваджень, щодо розбійних нападів на житло 
громадян, надав можливість зробити висно-
вок, що цей різновид розбою належить до ка-
тегорії чоловічих злочинів, оскільки більшість 
– 96% осіб, причетних до розбійних нападів, 
це особи чоловічої статі і лише – 4% складають 
особи жіночої статі, які діють у співучасті з чо-
ловіками, і як правило є пособниками.
Ми не погоджуємося з А. М. Клочком та 

В. А. Мисливим, що застосування вогнепаль-
ної зброї або інших знарядь при вчиненні 
розбійних нападів вимагає певних навичок і 
вмінь, яких бракує жінкам [10, с. 75]. На сьо-
годні спостерігається підвищення криміналь-
ної активності жінок при вчиненні корисли-
во-насильницьких злочинів, у той час і роз-
бійних нападів на житло громадян.
Щодо вікової характеристики осіб, які 

вчиняють напади на житло громадян, то тут 
слід зазначити, що особи, які вчиняють цей 
різновид розбою дещо старші від осіб, що 
вчиняють інші види розбійних нападів. Так 
у процентному співвідношенні неповноліт-
ні складають лише близько 6%, особи віком 
від 18 до 24 – 27%, особи віком від 25 до 35 – 
29,6%, особи віком від 35 до 45 – 29,7%, старші 
45 років – 7,7%.

Також, значна кількість злочинців, які 
вчиняють розбійні напади на житло грома-
дян, – це люди, які втратили роботу за ско-
роченням штатів, або такі, що мають кредит 
у банку. Не маючи можливостей для сплати 
боргів та піддаючись впливу з боку злочин-
ного середовища, вони стають на злочинний 
шлях.
Слід також зазначити, що більшість роз-

бійних нападів на житло громадян, у зв’язку 
із складним механізмом, вчиняються групою 
осіб. Залежно від кількості в групі осіб, які 
вчиняють розбійні напади на житло, кіль-
кість учасників нападу розподілилась на-
ступним чином: 1) група, яка складається з
2-3 осіб – 40,8%; 2) 4-5 осіб – 20,2%; 3) 6-7 осіб 
– 28,6%; 4) 8-10 осіб – 10,4% тощо. Такі групи 
переважно мали ознаки організованої зло-
чинної діяльності: навмисне створення з ме-
тою нападів на житло громадян, ієрархічну 
побудову, тривалі злочинні зв’язки, з розроб-
кою злочинного плану та його реалізацією. 
Для учасників цих злочинних груп основним 
джерелом існування було заняття злочинною 
діяльністю. Про це свідчить те, що більше по-
ловини засуджених учасників таких злочинів 
не працювали, крім того, 54% учасників та-
ких груп були раніше засуджені за вчинення 
корисливо-насильницьких, та корисливих 
злочинів, у тому числі 24% з них за розбійні 
напади.
Майже нормою в сучасному суспільстві 

стали видовищні бійки, їх фільмування та ви-
ставлення в мережу Інтернет, а також групо-
ві побиття, відбирання речей, грошей. Біль-
шість таких вчинків залишаються безкарни-
ми та поза увагою громадськості.
Тісно пов’язаним із віком є показник рів-

ня освіти розбійників. За нашими даними, 
середня і середня спеціальна освіта зафіксо-
вана у 71% досліджених осіб, вища (спеціа-
ліст) – 6,1%, кваліфікований робітник – 12,8%, 
молодший бакалавр – 4,5%, бакалавр – 5,3%, 
магістр – 0,8%, не мали вище зазначеної осві-
ти – 18%. Крім цього, 0,8% розбійників мали 
неповну вищу освіту, а 1,5% – взагалі були 
неосвіченими. Зіставляючи показники віку 
та освіченості, доходимо висновку про серед-
ній рівень освіченості більшості розбійників, 
а в деяких випадках вищий. Констатований 
факт певною мірою свідчить про достатні ін-



214Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2017

Àêòóàëüíî

телектуальні здібності (зокрема технічного, 
технологічного змісту), знання й кругозір, 
культурний рівень, водночас відмінний від 
загальновизнаних життєвих цінностей й прі-
оритетів. Втім, основне питання щодо наяв-
ності зв’язку між достатнім освітнім цензом і 
протиправною поведінкою не знайшло одно-
значного вирішення серед кримінологів. 
У розбійних нападах на житло громадян у 

всіх випадках беруть участь громадяни Укра-
їни – 75%. Іноземні громадяни та особи без 
громадянства вчиняють 25% даних злочи-
нів. Причому у числі іноземців в основному 
беруть участь громадяни Росії, а не Кавказь-
ких республік, що раніше входили до складу 
СССР.
Відомо, що поширеність злочинної пове-

дінки серед осіб, які мають сім’ю, є нижчою, 
ніж серед неодружених і самотніх. Так, Ю.М. 
Антонян наголошує, що коефіцієнт злочин-
ності серед осіб, які не перебувають у шлюбі, 
майже вдвічі вищий, ніж серед одружених 
[11, с. 22]. Разом із тим отримані нами у ході 
аналізу емпіричної бази дані засвідчують, що 
більшість (близько 70%) із тих, хто вчинив 
розбійні напади на житло громадян, одруже-
ні. У більшості випадків сім’я, як відомо, сти-
мулює позитивну поведінку особи, здійснює 
соціальний контроль. Однак так відбувається 
не завжди: як слушно відзначає Н.Ф. Кузнє-
цова, на формуванні орієнтації й життєдіяль-
ності особи негативно позначаються такі об-
ставини, як наявність «умовних» сімей, сімей 
із низьким рівнем культурних відносин і по-
ведінки, а тим більше зі стереотипами деві-
антної поведінки [12, с. 127].
Відомості про матеріальне становище 

родини, а також джерела доходів злочинців 
створюють певне уявлення про матеріальні 
можливості родини, які відіграють важливу 
статусно-визначальну роль у сучасному сус-
пільстві. У епоху ринкових відносин матері-
альне становище корелює із соціальним ста-
тусом, положенням у соціально-віковій групі. 
Свою протиправну поведінку окремі засу-
джені за вчинення злочинів у розглядуваній 
сфері виправдовують необхідністю утримува-
ти неповнолітніх, подеколи хворих дітей [13]. 
Водночас, зважаючи на рівень доходів ука-
заних осіб, такі запевнення ми сприймаємо 
доволі скептично (відзначимо, що матеріали 

кримінальних проваджень містять надто ску-
пу інформацію із цього приводу). Імовірно, 
частина таких випадків пов’язана з розрахун-
ком на пом’якшення покарання під час його 
призначення судом.
Доцільно зазначити стосовно ставлення 

до спиртних напоїв, а також наркотичних за-
собів і психотропних речовин, що 55,6% роз-
бійників періодично вживали спиртні напої, 
20% – робили це постійно. Водночас 28,8% 
опитаних визнали, що пробували наркотичні 
засоби, 6,7% – вживали періодично, 8,9% – по-
стійно. Іншими словами, лише кожен четвер-
тий опитаний (24,4%) заперечив вживання 
спиртних напоїв, і трохи більше половини 
(55,6%) заперечили вживання наркотичних 
засобів і психотропних речовин. Подібне 
масове залучення до вживання зазначених 
психоактивних речовин є типовим для пред-
ставників соціально неблагополучного серед-
овища, так званих деліквентів [14, с. 90; 15, с. 
59]. Пояснити це явище можна комплексом 
взаємопов’язаних чинників: спадкова схиль-
ність по лінії батьків; сімейні та побутові тра-
диції за місцем проживання; реакція на відчу-
ження від соціального середовища та ін. Слід 
враховувати також, що особи, які вживають 
психоактивні речовини, постійно стикаються 
з проблемою здобування коштів на їх при-
дбання.
За результатами дослідження встановле-

но кримінально-правові ознаки розбійників, 
зокрема: 25,1% розбійників і на момент при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
вже мали судимість, із них: 58,3% – за кра-
діжки, 20,8% – за грабежі, 11,1% – за розбій, 
решта – за інші злочини (пов’язані з незакон-
ним обігом наркотиків, хуліганством, зґвал-
туванням). За характером судимості можна 
зробити висновок про відносно стійку корис-
ливу спрямованість злочинної поведінки цієї 
частини злочинців, причому зі збільшенням 
значення показника судимості зростає інтен-
сивність застосованого насильства.
Дослідження мотивів вчинення розбій-

них нападів дають такі відомості: у ході роз-
слідування кримінальних проваджень 28,9% 
опитаних розбійників пояснили вчинення 
злочину «терміновою потребою у грошах на 
особисті витрати» (як з’ясувалося, це пере-
важно розваги, спиртні напої та наркотичні 



215

Ñâ³ð Ï.Â. - Îñîáëèâîñò³ êðèì³íîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè îñ³á...

засоби), 20% – прагнули матеріально допо-
могти сім’ї, ще 20% – рівнялися на співучас-
ників, не хотіли зганьбитися перед ними, 
17,8% – вважають, що спокусилися на «лег-
кі гроші», 8,9% – бажали придбати речі, які 
сподобались, 4,4% – вчинили злочин через 
безвихідну ситуацію (повернення боргу). За 
цими, навіть не завжди щирими відповідями, 
проглядається прагнення отримати матері-
альну вигоду, що й становить зміст корисли-
вих мотивів.
Встановлено, що 33,3% опитаних – ви-

тратили на розваги та відпочинок, 15,6% – 
на азартні ігри, 8,9% – віддали в сім’ю, 4,4% 
– витратили на їжу та одяг, 6,7% – не всти-
гли розпорядитися. В основі корисливих мо-
тивів розбійних нападів на житло громадян 
лежать потреби у матеріальному збагаченні, 
отриманні задоволення від розваг і беззміс-
товного дозвілля, володіння престижними 
речами.
Аналіз наявної емпіричної бази засвідчує, 

що домінуючою рисою морально-психологіч-
ного портрету осіб, які вчиняють злочини в 
розглядуваній сфері, є їх корисливо-спожи-
вацька орієнтація та прагнення до наживи. 
У системі їхніх ціннісних орієнтацій ключове 
місце посідають егоїстичні та корисливі спо-
нукання, забезпечення власного благополуч-
чя будь-якою ціною.
Відштовхуючись від несприятливих умов 

особистісного розвитку переважної більшості 
розбійників, під впливом яких формувалася 
відповідна система цінностей та еталонів по-
ведінки, перейдемо до аналізу їхніх ціннісних 
орієнтацій і правосвідомості. Ціннісні орієн-
тації характеризують моральну сторону сві-
домості особистості та являють собою сукуп-
ність уявлень особи про цілі життєдіяльності 
та засоби їх досягнення [16, с. 97].
Зазначені уявлення поділяються на дві 

категорії: 1) цінності-цілі (уявлення про ідеа-
ли, на які варто рівнятися) і 2) цінності-засоби 
(уявлення про пріоритетні способи досягнен-
ня цілей та життєвого успіху загалом). Сучасні 
кримінологічні дослідження уявлень право-
порушників про цінності-цілі життєдіяльнос-
ті фіксують їх орієнтованість на корисливий 
спосіб життя і повну свободу дій – 44,7%, ви-
сокооплачувану роботу – 39,8%, матеріальну 
забезпеченість і багатство – 37,7%.

Правосвідомість як характеристику мо-
рально-психологічної ознаки можна проана-
лізувати за допомогою результатів досліджен-
ня ставлення корисливо- насильницьких 
злочинців до права власності та його кримі-
нально-правової охорони [17, с. 171]. Прове-
дене дослідження засвідчило, що корисливі 
злочинці добре обізнані про кримінально-
правову охорону відносин власності, фор-
мально із цим згодні, однак не сприймають її 
як особисту цінність, непорушне табу, а тому 
цілком нормально ставляться до незаконного 
насильницького заволодіння чужим майном.
Виявлені деформації сфери свідомості 

злочинців корелюють із відхиленнями в до-
злочинній поведінці. Передусім це проявля-
ється у дозлочинному способі життя у складі 
малої соціальної групи. У кримінологічній 
літературі під способом життя розуміється су-
купність типових для цього суспільства форм 
життєдіяльності людей, способів задоволення 
ними своїх матеріальних і духовних потреб та 
інтересів [18, с. 44].
Особи, які вчиняють розбійні напади на 

житло громадян уміють переконувати й вхо-
дити в довіру, справляють приємне вражен-
ня надійної або потрібної людини, спромож-
ні продумати все до найменших дрібниць, 
схильні до ризику, урівноважені, здатні до 
самоконтролю та терпіння, а коли необхідно, 
проявляють настійливість. Їх вирізняє зне-
важливе ставлення до інших членів суспіль-
ства, поведінка за принципом «моральним є 
все, що вигідно». 
Систематизуємо отримані дані, шляхом 

розподілу явищ на окремі елементи (типи) за 
найбільш істотними критеріями та у виявлен-
ні відмінностей між ними, що є типологією. 
Значна більшість кримінологів вважають, що 
підставами (критеріями) побудови типології 
особи злочинців повинні бути: 1) характер 
антисуспільної спрямованості особи злочин-
ців; 2) ступінь глибини цієї антисуспільної 
спрямованості. Названі два типологічні кри-
терії, доповнюючи один одного, становлять 
підґрунтя типології особи злочинців. 
За характером антисуспільної спрямова-

ності усіх злочинців поділяють на такі чоти-
ри типи: 1) насильницьких; 2) корисливих; 3) 
злісних соціально дезорганізованих; 4) нео-
бережних. За ступенем глибини антисуспіль-
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ної спрямованості злочинців поділяють на: 1) 
випадкових; 2) ситуаційних; 3) нестійких; 4) 
злісних; 5) особливо злісних [7, с. 40–41; 19, с. 
38]. Таким чином, виділяємо два види особи, 
яка вчиняє розбійні напади на житло грома-
дян за характером і змістом їх мотивації: на-
сильницький тип і з корисливою спрямова-
ністю.
Насильницький тип характеризуєть-

ся негативним ставленням до людини, її 
невід’ємних прав і свобод на життя, здоров’я, 
честь, гідність, недоторканність. Така особа 
повністю розуміє суспільну небезпеку своєї 
поведінки, проте через безкарність, «вседоз-
воленість» вчиняє злочини, «подаючи нега-
тивний приклад» власною поведінкою коле-
гам. Тип злочинців з корисливою спрямова-
ністю характеризується негативною мотива-
цією, що проявляється у злочинних намірах і 
діях заради матеріальної наживи, збагачення.
За другим критерієм, тобто залежно від 

ступеня глибини антисуспільної спрямова-
ності особи злочинця, виокремлюють: 1) ви-
падкових злочинців; 2) ситуативних злочин-
ців; 3) нестійких злочинців; 4) злісних зло-
чинців; 5) особливо злісних злочинців [19, с. 
39; 20, с. 99-100; 21, с. 41]. 
Комплексне вивчення особи злочинця не 

повинно обмежуватися встановленням окре-
мих ознак, які часто поверхово характеризу-
ють особу, воно має бути глибоким і врахо-
вувати ознаки у їх взаємодії, що є гарантією 
повного виявлення чинників генезису особи 
злочинця з метою застосування адекватних 
заходів для її корекції і недопущення вчинен-
ня ним нових злочинів.
Успішне запобігання розбійним нападам 

на житло громадян можливе лише в тому ви-
падку, якщо увагу буде сконцентровано на 
особі злочинця, оскільки саме особистість є 
носієм причин учинення таких злочинів.
Таким чином, сформульовано криміно-

логічний портрет особи, яка вчиняє розбійні 
напади на житло громадян: це громадянин 
України чоловічої статі (96%), віком від 19 до 
35 років (86,3%), який закінчив середній за-
гальноосвітній навчальний заклад (71%), на 
момент вчинення злочину не навчався і не 
працював взагалі (56%); негативно ставиться 
до навчання і тому формально відвідував на-
вчальний заклад (46,7%), періодично вживає 

спиртні напої (55,6%); його ціннісні орієнтації 
та правосвідомість спрямовані на споживаць-
кий спосіб життя, повну свободу дій (44,7%) 
та високооплачувану роботу (39,8%), матері-
альну забезпеченість і багатство (37,7%); це 
людина з середнім інтелектом, абстрагова-
ним мисленням, порушенням регуляції по-
ведінки та інтелектуального контролю, що 
викликає безумовність задоволення бажань і 
потреб (90%), судими  й (25,1%), з корисливою 
мотивацією (98%), який здатен на групове 
вчинення розбою (65%).
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Особливості кримінологічної характе-
ристики осіб, які вчиняють розбійні напа-

ди на житло громадян
У статті надано кримінологічний портрет 

особи, яка вчиняє розбійні напади на житло 
громадян. Розкриваються соціально-демогра-
фічні, кримінально-правові, соціально-рольо-
ві та морально-психологічні ознаки осіб, які 
вчиняють такі злочини та охарактеризовано 
кримінологічний портрет такої особи. 
За характером антисуспільної спрямова-

ності усіх злочинців поділяють на такі чоти-
ри типи: 1) насильницьких; 2) корисливих; 3) 
злісних соціально дезорганізованих; 4) нео-
бережних. За ступенем глибини антисуспіль-
ної спрямованості злочинців поділяють на: 1) 
випадкових; 2) ситуаційних; 3) нестійких; 4) 
злісних; 5) особливо злісних. Таким чином, 
виділяємо два види особи, яка вчиняє розбій-
ні напади на житло громадян за характером 
і змістом їх мотивації: насильницький тип і з 
корисливою спрямованістю.
Насильницький тип характеризуєть-

ся негативним ставленням до людини, її 
невід’ємних прав і свобод на життя, здоров’я, 
честь, гідність, недоторканність. Така особа 
повністю розуміє суспільну небезпеку своєї 
поведінки, проте через безкарність, «вседоз-
воленість» вчиняє злочини, «подаючи нега-
тивний приклад» власною поведінкою коле-
гам. Тип злочинців з корисливою спрямова-
ністю характеризується негативною мотива-
цією, що проявляється у злочинних намірах і 
діях заради матеріальної наживи, збагачення. 
За другим критерієм, тобто залежно від сту-
пеня глибини антисуспільної спрямованості 
особи злочинця, виокремлюють: випадкових 
злочинців; ситуативних злочинців; нестійких 
злочинців; злісних злочинців; особливо зліс-
них злочинців. 
Комплексне вивчення особи злочинця не 

повинно обмежуватися встановленням окре-
мих ознак, які часто поверхово характеризу-
ють особу, воно має бути глибоким і врахо-
вувати ознаки у їх взаємодії, що є гарантією 
повного виявлення чинників генезису особи 
злочинця з метою застосування адекватних 
заходів для її корекції і недопущення вчинен-
ня ним нових злочинів. Успішне запобігання 
розбійним нападам на житло громадян мож-
ливе лише в тому випадку, якщо увагу буде 
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сконцентровано на особі злочинця, оскільки 
саме особистість є носієм причин учинення 
таких злочинів.
Сформульовано кримінологічний пор-

трет особи, яка вчиняє розбійні напади на 
житло громадян: це громадянин України 
чоловічої статі, віком від 19 до 35 років, який 
закінчив середній загальноосвітній навчаль-
ний заклад, на момент вчинення злочину 
не навчався і не працював взагалі; негатив-
но ставиться до навчання і тому формально 
відвідував навчальний заклад, періодично 
вживає спиртні напої; його ціннісні орієнта-
ції та правосвідомість спрямовані на спожи-
вацький спосіб життя, повну свободу дій та 
високооплачувану роботу, матеріальну забез-
печеність і багатство; це людина з середнім 
інтелектом, абстрагованим мисленням, по-
рушенням регуляції поведінки та інтелекту-
ального контролю, що викликає безумовність 
задоволення бажань і потреб, судимий, з ко-
рисливою мотивацією, який здатен на групо-
ве вчинення розбою.
Ключові слова: розбій, власність, житло, 

особа злочинця, запобігання.

Features of Criminological Characteristics 
of People Who Commit Robbery on Housing 

of Citizens

The article presents a criminological portrait 
of a person who commits robbery on a dwelling 
of citizens. The socio-demographic, criminal-le-
gal, social-role and moral-psychological charac-
teristics of the persons who commit such crimes 
are revealed and the criminological portrait of 
such person is characterized.

By the nature of the antisocial orientation of 
all criminals are divided into the following four 
types: 1) violent; 2) selfi sh; 3) malicious socially 
disorganized; 4) careless. According to the de-
gree of depth of antisocial orientation of crimi-
nals is divided into: 1) accidental; 2) situational; 
3) unstable; 4) malicious; 5) especially malicious. 
Thus, there are two types of person who commits 
aggravated assault on the housing of citizens ac-
cording to the nature and content of their moti-
vation: violent type and self-serving orientation.

The abusive type is characterized by a nega-
tive attitude towards a person, his or her inalien-
able rights and freedoms for life, health, honor, 
dignity, integrity. Such a person fully understands 
the public danger of his behavior, but because of 
impunity, «permissiveness» commits crimes, «set-
ting a negative example» of his own behavior to 
colleagues. The type of self-directed criminals is 
characterized by negative motivation, which is 
manifested in criminal intentions and actions for 
the sake of material gain, enrichment. According 
to the second criterion, that is, depending on the 
degree of depth of the antisocial orientation of 
the offender’s personality, they distinguish: acci-
dental offenders; situational criminals; unstable 
criminals; malicious criminals; especially mali-
cious criminals.

Comprehensive study of the offender’s per-
sonality should not be limited to identifying in-
dividual features that often superfi cially charac-
terize the individual, it should be deep and take 
into account the characteristics in their interac-
tion, which is a guarantee of full identifi cation of 
the factors of the genesis of the offender’s genesis 
in order to apply adequate measures for its cor-
rection and new crimes. Successful prevention 
of robbery on the housing of citizens is possible 
only if the attention will be focused on the per-
son of the offender, since it is the individual who 
bears the reasons for committing such crimes.

A criminological portrait of a person who 
commits robbery attacks on a dwelling of citizens 
is formulated: he is a male citizen of Ukraine, 
aged 19 to 35 years, who graduated from sec-
ondary school, did not study or work at the 
time of committing the crime; negative attitude 
to education and therefore formally attended 
school, periodically consumes alcoholic bever-
ages; its value orientations and fairness are di-
rected towards a consumer lifestyle, full free-
dom of action and high-paying work, material 
security and wealth; it is a person with average 
intelligence, abstract thinking, impaired behav-
ior and intellectual control that causes uncondi-
tional satisfaction of desires and needs, judged 
with self-serving motivation capable of group 
robbery.

Keywords: robbery, property, housing, of-
fender identity, prevention.
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Розглядаються проблемні питання  підго-
товки і проведення одночасного допиту рані-
ше допитаних осіб у зв’язку з реформуванням 
кримінального процесуального законодавства 
України. Визначено сутність цієї слідчої дії 
та особливості її проведення, що ґрунтується 
на використанні механізму взаємного психо-
логічного впливу її учасників один на одного. 
На цій основі  сформульовані основні тактич-
ні положення і рекомендації, які пов’язані з 
прийняттям рішення щодо проведення одно-
часного допиту раніше допитаних осіб, визна-
ченням послідовності використання певних 
тактичних прийомів. Відзначається, що  рі-
шення приймаються слідчим з урахуванням 
реальної можливості усунення розбіжностей в 
показаннях шляхом використання механізму 
психологічного впливу добросовісних учасників 
кримінального провадження на нещиру особу.
Ключові слова: одночасний допит, такти-

ка, розбіжності в показаннях, міжособистіс-
ний конфлікт, психологічний вплив.
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тактики даної слідчої дії викладені вельми 
неповно, а деякі потребують уточнення, що 
і складає мету даної статті.

Виклад основного матеріалу
Перш за все потрібно зазначити, що 

тактика одночасного допиту кількох вже 
допитаних осіб ґрунтується, з одного боку, 
на процедурних приписах ч. 9 ст. 224 КПК 
України, а з іншого – на механізмі психоло-
гічного впливу учасників допиту один на од-
ного. Що стосується першого аспекту, то по-
трібно підкреслити, що тактичні рекоменда-
ції повинні бути спрямовані на оптимальне 
виконання зазначених приписів і ні в якому 
разі не можуть суперечити їм. Що ж стосу-
ється врахування взаємного психологічного 
впливу учасників одночасного допиту, то це 
питання потребує окремого аналізу. 
Видається, що сутність одночасного до-

питу кількох вже допитаних осіб полягає у 
здійсненні за задумом слідчого психологіч-
ного впливу раніше допитаними добросовіс-
ними учасниками на недобросовісну особу, 
яка свідомо надала неправдиві попередні  
показання. Присутність на допиті кількох 
осіб, в показаннях яких виявлені розбіж-
ності, створює значну емоційну напругу під 
час цієї слідчої дії. Хоча одночасний допит 
і здійснюється в умовах значної емоційної 
напруги, яку відчувають всі її учасники, але 
недобросовісний учасник відчуває її наба-
гато гостріше і завдання слідчого полягає 
в посиленні такого відчуття і використанні 
його для схилення до правдивості і усунен-

Постановка проблеми
Одночасний допит кількох вже допи-

таних осіб, передбачений ч. 9 ст. 224 КПК 
України, ґрунтується на багатьох положен-
нях звичайного допиту, але й має певні 
особливості. В публікаціях українських на-
уковців приділяється певна увага питан-
ням підготовки і проведення одночасного 
допиту двох чи більше вже допитаних осіб 
(Ю.А. Чаплинська [1], С.Ю. Карпушин [2], 
О.О. Алексєєв [3]    І.О. Поліванова [4] та 
ін.). Але деякі з викладених положень щодо 
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ні таким чином розбіжностей в показаннях. 
Звичайно, слідчий також перебуває в стані 
емоційної напруженості, адже він прово-
дить найскладнішу слідчу дію, взаємодіє од-
ночасно з двома (або більше) його учасника-
ми, намагаючись не втратити контролю за 
їх поведінкою. Тому він повинен бути також 
психологічно підготовленим діяти в таких 
умовах, запорукою чого є попереднє прове-
дення відповідних організаційно-психоло-
гічних підготовчих заходів. 
Викривальна  сила одночасного допиту 

кількох осіб проявляється в безпосередньо-
му враженні, яке здійснює живе мовлення 
одного її учасника на іншого. Крім того, усна 
розповідь при очному контакті зазвичай до-
повнюється деталями і нюансами, інтона-
ційними та експресивними відтінками, які 
надають їй переконливості і життєвої досто-
вірності. Враження живої мови тим вище, 
чим більше вона послідовна і логічна, а її 
носій (автор) впевнений і рішучіший. Тому 
слідчому рекомендується починати допит, 
пропонуючи першому дати показання до-
бросовісному учаснику. Ставлячи запитан-
ня добросовісному учаснику одночасного 
допиту слідчий закладає сприятливі умови 
для здійснення психологічного впливу на 
нещирого учасника. Після виконання цієї 
функції слідчий надає можливість іншим 
учасникам поставити запитання першій до-
питуваній особі. Якщо запитання не стосу-
ються предмету допиту, містять погрози або 
мають інший негативний підтекст, то вони 
можуть бути відведені слідчим.
Варто зазначити, якщо в одночасному 

допиті приймає участь більше двох осіб, то 
пропонується дати показання наступному 
добросовісному учаснику, який може під-
твердити показання першого учасника до-
питу, уточнити їх чи деталізувати. Таким 
чином для психологічного впливу на недо-
бросовісну особу підготовлюється колек-
тивний фронт учасників, який підсилює 
ймовірність викриття неправди та усунення 
виявлених розбіжностей, що і складає мету 
одночасного допиту.  
Після реалізації цієї частини тактичного 

задуму слідчому рекомендується запропо-
нувати дати показання щодо тих же самих 
обставин недобросовісному (за виявленими 

ознаками) учаснику. Тут йдеться про те що 
нещира особа опиняється в ситуації, коли їй  
доводиться на тлі вже викладених (уточне-
них і деталізованих) показань відстоювати 
своє відмінне пояснення визначених обста-
вин. Звичайно, що це створює для цієї осо-
би емоційне напруження і психологічний 
дискомфорт, які можуть перерости у відкри-
тий конфлікт. Саме його й повинен намага-
тися використати слідчий для усунення роз-
біжностей (викриття неправди). Потрібно 
підкреслити, що психологічне напруження 
тим гостріше для недобросовісного учасни-
ка, чим авторитетніші для нього присутні 
добросовісні учасники, чим більш значуща 
для нього їхня думка. 
Після вільної розповіді даної особи слід-

чий звертає увагу на істотні розбіжності між 
показаннями допитаних осіб, ставить запи-
тання з метою їх усунення, пред’являє на-
явні докази, пояснює значущість правдивих 
показань тощо. Тут досить важливим є ви-
користання слідчим інформації щодо мож-
ливих причин надання недобросовісною 
особою неправдивих показань. В цьому ви-
падку слідчому важливо знати певні деталі 
щодо мотивів завідомо неправдивих пока-
зань, а вони можуть бути найрізноманітні-
шими: 

- прагнення уникнути кримінальної від-
повідальності або пом’якшити її; 

- небажання видавати співучасників; 
- родинні почуття; 
- побоювання помсти, підкуп, сором; 
- неадекватне розуміння почуття товари-

ства тощо.
Знання деталей, які можуть вказувати на 

причини надання неправдивих показань, 
слідчий використовує при формулюванні 
своїх запитань, намагаючись нейтралізувати 
ці причини, позитивно вплинути на особу, 
спонукаючи її до щирості.
Після своїх запитань та отриманні відпо-

відей на них слідчий пропонує поставити за-
питання вже допитаним учасникам та їх за-
конним представникам (вони повинні бути 
психологічно готові до цього). Ці запитання 
покликані здійснити психологічний вплив 
на учасника, який говорить неправду. Сила 
впливу запитань вже допитаних добросовіс-
них учасників криється в їх спрямованості 



221

Ëóöåíêî Ë.À. - Îñîáëèâîñò³ òàêòèêè îäíî÷àñíîãî äîïèòó ê³ëüêîõ âæå äîïèòàíèõ îñ³á

на з’ясування причини розбіжностей з вже 
наданими показаннями (які тільки що про-
звучали) та ефекту особистої безпосередньої 
присутності, а також емоційного фону, на 
тлі якого відбувається постановка цих запи-
тань.
Потрібно зазначити, що роль слідчого 

під час одночасного допиту є важливою і в 
той же час досить складною. З одного боку, 
він зобов’язаний об’єктивно відобразити в 
протоколі весь основний зміст допиту, а з 
іншого боку, для слідчого, як організатора 
розкриття злочину, не буває байдужою пси-
хологічна перемога недобросовісного учас-
ника. Ключовим тут є уміння підготувати і 
провести одночасний допит таким чином, 
щоби це, в кінцевому рахунку, призвело до 
перемоги правди над брехнею. Очевидно, 
тут потрібно погодитися з В.С. Максимовим, 
який відзначає, що одночасний допит не по-
винен будуватися лише на одних питаннях 
і відповідях на них, слідчий повинен давати 
необхідні пояснення учасникам, психоло-
гічно впливати на них. Роль слідчого пови-
нна бути провідною, активною - слідчий по-
винен направляти, контролювати, керува-
ти спілкуванням інших учасників. Слідчий 
зобов’язаний бути лідером, а не фіксатором 
показань [5, с. 189]. 
Потрібно також звернути увагу й на те, 

що розподіл учасників одночасного допиту 
на добросовісних та недобросовісних  (сві-
домо говорять неправду), хоча і ґрунтується 
на аналізі сукупності зібраних на цей час до-
казі та вивченні психологічних особливос-
тей учасників, професійному досвіді і зна-
ннях слідчого, є досить умовним. У зв’язку 
з тим, що на момент проведення такого до-
питу слідчим, як правило, зібрані далеко не 
всі докази, то його думка про те, що один з 
учасників дає правдиві свідчення, а інший 
- неправдиві, має імовірнісний характер. 
Тому слідчий повинен постійно мати це на 
увазі і зобов’язаний уважно вислуховувати 
і фіксувати всі доводи і пояснення допиту-
ваних осіб. У них не повинно створюватися 
враження про необ’єктивність слідчого. В 
той же час ставлення слідчого до учасників 
протягом всієї слідчої дії повинно бути гли-
боко індивідуальним, заснованим на всебіч-
ному аналізі особистості кожного з них, по-

зиції, яку він обіймає та аналізі причин такої 
позиції з урахуванням всіх матеріалів кри-
мінального провадження. Дуже важливо 
заздалегідь передбачити можливий вплив 
з боку недобросовісної особи, передбачити 
можливий напрям цього впливу, зуміти так 
психологічно підготувати добросовісного 
учасника, щоби він міг протистояти спро-
бам негативного впливу з боку недобросо-
вісного учасника.
В криміналістичній літературі окремі 

автори пропонують при виборі організацій-
них і тактичних засобів проведення одно-
часного допиту кількох вже допитаних осіб 
виходити з наступних типових слідчих си-
туацій:

1)  допитувані особи, в показаннях яких 
виявлені розбіжності, надають правдиву, 
але неповну інформацію (відзначається, що 
це найбільш сприятлива ситуація, а розбіж-
ності в показаннях можуть бути викликані   
тим, що слідчий не завжди знає, якою саме 
конкретною інформацією володіє допитува-
на особа, а ця особа не уявляє, що саме по-
трібно слідчому);

2) допитувана особа, показання якої су-
перечать показанням інших осіб, добросо-
вісно помиляється (сутність ситуації пояс-
нюється викривленим сприйняттям певної 
події цією особою з-за певних об’єктивних 
та суб’єктивних факторів та її впевненістю у 
своїй правоті);

3) допитувана особа, показання якої су-
перечать показанням інших осіб, свідомо 
дає неправдиву інформацію (відзначається 
конфліктність ситуації між добросовісними 
учасниками і недобросовісною особою, в 
якій слідчий, надаючи моральну підтримку 
добросовісним учасниками, повинен разом з 
ними здійснювати потужний психологічний 
вплив на брехуна) [3, с. 374-375].
У зв’язку з цим зазначимо, що в 1-й ситу-

ації усунення неповноти показань з боку до-
бросовісного учасника кримінального про-
вадження зовсім не потребує психологічний 
впливу з боку інших добросовісних учасни-
ків, зокрема під час їх одночасного допиту. 
Видається, що це завдання відносно легко і 
з меншими витратами часу вирішується під 
час первинного або повторного допиту од-
нієї особи шляхом постановки уточнюючих 
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чи деталізуючих запитань. Для актуалізації 
пам’яті (якщо були забуті певні обставини) 
можуть бути поставлені запитання, які до-
помагають пригадати забуте, шляхом онов-
лення асоціативних зв’язків (наприклад, за-
питання щодо обставин, які передували по-
дії, або настали після неї) [6, с. 73]. 
Стосовно 2-ї слідчої ситуації, коли особа 

добросовісно помиляється внаслідок недо-
ліків сприйняття, також потрібно відзначи-
ти, що  психологічний вплив з боку інших 
добросовісних учасників в усуненні розбіж-
ностей тут не допоможе. Адже причина роз-
біжностей в показаннях може бути викли-
кана як об’єктивними чинниками (велика 
відстань сприймання, погана освітленість 
тощо), так і суб’єктивними (поганий стан ор-
ганів сприйняття, стомленість, захворюван-
ня тощо), що ніякий психологічний вплив 
інших очевидців усунути не може. Відтак, 
немає ніякого сенсу готувати і проводити 
таку доволі складну слідчу дію як одночас-
ний допит раніше допитаних осіб. Тому за-
лишається тільки 3-я слідча ситуація, для 
якої, на наше переконання, й передбачений 
вказаний різновид допиту, рішення щодо 
якого і має право приймати слідчий само-
стійно на основі ретельного аналізу всіх об-
ставин кримінального провадження. 
Мають певне тактичне значення і пи-

тання фіксації ходу і результатів одночасно-
го допиту. Потрібно зазначити, що поряд з 
протоколом наявність такого доказу як віде-
озапис сприяє не тільки підвищенню ефек-
тивності правозастосовної діяльності, але й 
посилює гарантії прав учасників криміналь-
ного провадження на справедливе, неупе-
реджене  і повне досудове розслідування 
й судовий розгляд справи. Ця обставина є 
досить важливою у змагальному процесі, де 
протистоять сторони обвинувачення і за-
хисту [7]. Окрім того, відеозапис має й суто 
тактичний аспект - у випадку його застосу-
вання під час одночасного допиту слідчий 
може не відволікатися на записування по-
казань, а повністю зосередитися на їх аналі-
зі і реалізації тактичної лінії такого допиту, 
вносячи певні корективи в залежності від 
ситуації. Важливо також підкреслити, що за-
стосування відеозапису часто є стримуючим 
фактором проти змови осіб, які володіють 

незнайомою слідчому мовою. Якщо допиту-
вані все ж обмінюються певними репліками, 
то слідчий може з’ясувати їх зміст за допомо-
гою перекладача. У всякому разі такі ситуа-
ції потрібно передбачати і бути готовим до 
реагування, що складає важливий елемент 
тактичної підготовки слідчого.
Відеозапис має значні переваги серед ін-

ших засобів фіксації, що використовуються 
у кримінальному процесі, оскільки містить 
достовірну, повну, наглядну та переконливу 
фіксацію відповідних дій і показань. Аналіз 
практики показує, що одночасний допит до-
цільно забезпечувати відеофіксацією в тих 
випадках, коли допитувані особи стражда-
ють фізичними або психічними вадами: німі 
(глухонімі), особи з паралізованими органа-
ми мови, а також ті, які за певними ознака-
ми симулюють душевне захворювання. Та-
кож доцільним є відеозапис допитів мало-
літніх свідків і потерпілих, а також осіб, які 
підозрюються у вчиненні особливо тяжких 
злочинів. Особливо важливим це є при про-
веденні найбільш складних допитів за участі 
більше двох учасників з метою подальшого 
їх аналізу для вироблення ефективної так-
тики наступних слідчих дій.
Але прийняття рішення про застосуван-

ня відеозапису для фіксації одночасного до-
питу кількох осіб накладає на слідчого до-
датковий організаційний клопіт. Зокрема, 
для допиту з відеозаписом потрібно вибрати 
досить просторе і рівномірно освітлене при-
міщення (кабінет), яке має гарну звукоізоля-
цію. У зв’язку з цим найкраще заздалегідь 
перевірити приміщення, для чого рекомен-
дується провести пробну відеозйомку і оці-
нити якість запису звуку і зображення. Од-
ночасно слід визначити й найбільш підходя-
щі точки зйомки в цьому приміщенні з ура-
хуванням розташування учасників допиту. 
Окрім того, слідчому потрібно мати на увазі, 
що відеозапис одночасного допиту фіксує 
всі його сторони, в тому числі й упущення 
чи помилки самого слідчого, що накладає 
на нього особливу ретельність у підготовці 
такого допиту та реалізації його тактичної 
лінії. Проводячи допит з застосуванням ві-
деозапису, слідчому потрібно пам’ятати, що 
лаконічність, конкретність, ясність питань, 
виразність жестів (коли вони доречні) є важ-



223

Ëóöåíêî Ë.À. - Îñîáëèâîñò³ òàêòèêè îäíî÷àñíîãî äîïèòó ê³ëüêîõ âæå äîïèòàíèõ îñ³á

ливими умови результативності допиту і 
якості його відеофіксації. 
Таким чином тактика одночасного допи-

ту кількох вже допитаних осіб визначається 
не тільки певними прийомами психологіч-
ного впливу (хоча це і складає її серцевину), 
але й певною послідовністю дій під час про-
ведення цієї слідчої дії, послідовністю ви-
конання її організаційних, психологічних і 
засвідчувальних елементів. Всі ці складові 
елементи одночасного допиту мають спіль-
ну мету - здійснення психологічного впливу 
на особу, яка не бажає говорити правду при 
мінімізації тактичного ризику здійснення 
зворотного, але негативного впливу, який 
може викликати зміну в позиції добросовіс-
них учасників.  
В той же час важливим компонентом 

психологічного впливу з боку слідчого є й 
етичний момент, який полягає в тому що 
психологічний вплив повинен мати харак-
тер переконання і передбачати наявність 
свободи вибору поведінки у особи, на яку 
здійснюється вплив. При цьому слідчий по-
винен вести себе коректно і рівно по відно-
шенню всіх учасників одночасного допиту 
не виказуючи свого негативного ставлення 
щодо когось з них. Тим більше не допуска-
ється приниження гідності того чи іншого 
учасника навіть у тих випадках, коли його 
негативна роль стає очевидною. 
Як показує вивчення слідчої практики 

та її налізу в наукових публікаціях, велика 
частина одночасних допитів (очних ставок) 
проводиться слідчими формально і спроще-
но. Це проявляється у тому що  одночасні 
допити проводять в умовах, коли мета усу-
нення розбіжностей в показаннях слідчим 
не ставиться. Фактично учасники кримі-
нального провадження допитуються з ме-
тою простого дослівного відтворення (фак-
тичного повторення) раніше наданих пока-
зань при відсутності будь-яких продуманих 
додаткових питань тактичного характеру, 
здатних спонукати учасників на будь-який 
взаємний психологічний вплив. Слідчий 
лише запитує у осіб, чи підтверджують вони 
свої показання, наполягають на них, і після 
отримання позитивної відповіді проведен-
ня даної слідчої дії закінчується. Таким чи-
ном, одночасний допит раніше допитаних 

осіб виявляється безрезультатним - має міс-
це фактичне повторення співпадаючих по-
казань, що нічого не дає в плані усунення 
виявлених суперечностей в системі доказів. 
Необхідно звернути увагу ще на один 

момент – право сторони захисту (підозрюва-
ного, його захисника) вимагати проведення 
одночасного допиту потерпілого чи свідка в 
присутності підозрюваного, що передбачено 
п.12 ч. 3 ст. 42 КПК України (право заявля-
ти клопотання про проведення процесуаль-
них дій). З боку слідчого можуть мати місце 
пряме небажання і закамуфльована проти-
дія провадженню такого допиту навіть при 
існуванні до того явних передумов. Під-
ставами для такого рішення слідчого може 
бути побоювання психологічного або на-
віть фізичного впливу підозрюваного в ході 
провадження одночасного допиту. Але такі 
підстави відмови у задоволенні клопотання 
потрібно визнати явно незаконними, адже 
при наявності реальної загрози психологіч-
ного тиску з боку підозрюваного на іншого 
учасника, з огляду на процесуальні і органі-
заційні ресурси органів досудового слідства, 
це можна легко нейтралізувати. Якщо ж, на 
думку слідчого, проведення одночасного до-
питу є передчасним у ситуації, що склалася, 
то він повинен просто не акцентувати ува-
гу на виявленні розбіжностей в показаннях 
раніше допитаних осіб до певного моменту. 
З огляду на це, видається неприйнятною  
пропозиція В.М. Бикова про надання од-
ночасному допитові статусу обов’язкового 
слідчої дії для забезпечення можливості 
підозрюваного (обвинуваченого) оспорити 
свідчення потерпілого або свідка, які його 
викривають [8].

Висновок
Підсумовуючи викладене можна зроби-

ти висновок, що  одночасний допит кількох 
вже допитаних осіб є слідчою дією, рішення 
про проведення якої приймається слідчим  
з урахуванням можливості усунення розбіж-
ностей в показаннях шляхом використання 
механізму психологічного впливу добро-
совісних учасників кримінального прова-
дження на нещиру особу. Саме цей аспект є 
визначальним для тактики підготовки і про-
ведення даного різновиду допиту.
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SUMMARY 
Problematic issues of preparation and 

simultaneous interrogation of previously 
interrogated persons in connection with the reform 
of the criminal procedure legislation of Ukraine 
are considered. The essence of this investigative 
action and the peculiarities of its conduct are 
determined, which is based on the use of the 
mechanism of mutual psychological infl uence of 
its participants on each other. On this basis, the 
main tactical provisions and recommendations are 
formulated, which are related to the decision to 
conduct a simultaneous interrogation of previously 
interrogated persons, determining the sequence of 
use of certain tactics. It is noted that decisions are 
made by investigators taking into account the real 
possibility of eliminating differences in testimony by 
using the mechanism of psychological infl uence of 
conscientious participants in criminal proceedings 
on a dishonest person.

Key words: simultaneous interrogation, tactics, 
discrepancies in testimony, interpersonal confl ict, 
psychological infl uence.
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ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÑÒÀÒÓÑÓ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ

В статті проаналізовано наукові підхо-
ди до сутності адміністративно-правового 
статусу прокурора. Запропоновано ряд ори-
гінальних авторських позицій щодо вказаної 
проблеми. Констатовано, що адміністратив-
но-правовий статус прокурора – це врегульова-
на адміністративно-правовими нормами сис-
тема повноважень, прав, обов’язків, гарантій, 
а також порядку призначення, притягнення 
до відповідальності та звільнення, які перебу-
вають у залежності від посадового рівня про-
курора. Визначено елементи адміністратив-
но-правового статусу прокурора
Ключові слова: статус, правовий статус, 

адміністративно-правовий статус, органи 
прокуратури, прокурор.

 ÁÀÍÀÕ Cåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äåêàí 
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ÓÄÊ 342.951

вання проблеми сутності адміністративно-
правового статусу прокурора як централь-
ної ланки та головного суб’єкта функціону-
вання системи прокуратури.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій

Науковий інтерес до питання адміні-
стративно-правового статусу прокурора 
останнім часом пожвавився. Так, серед вче-
них, чиї наукові доробки стосувались дослі-
джуваного питання, слід назвати Галая А., 
Гречанюка С., Горзова А., Глуховеря О., 
Дерев’янка В., Івчука М., Кулинича С., Ку-
рися А., Ліховіцького Я., Мазуріка О., Ма-
зурика С., Марченкової С., Миколенка В., 
Нечипоренка С., Подоляки С., Рибалки Н., 
Сидоренка Р., Угровецького П., та ін. Та 
все ж варто констатувати, що подальше ре-
формування органів прокуратури вимагає і 
подальших наукових досліджень цього на-
пряму.

Мета статті полягає в тому, щоб на осно-
ві аналізу норм оновленого законодавства, 
здійснити аналіз наукових поглядів щодо 
сутності адміністративно-правового статусу 
керівника органу прокуратури.

Виклад основного матеріал 
дослідження

На думку Л. Грицаєнка, система пра-
вових характеристик органу державної 
влади формує єдине правове явище, яке 
окреслюється поняттям «правовий статус» 

Постановка проблеми
Прокуратура України займає особливе 

місце в системі суб’єктів адміністративного 
права, що зумовлено наявністю спеціалі-
зованих правових характеристик, визна-
чених державою, шляхом закріплення їх 
в Конституції України (Ст. 131-1), Законі 
України «Про прокуратуру» та інших від-
повідних нормативно-правових актах. 
Прокуратура України як єдина система, що 
здійснює встановлені Конституцією Украї-
ни функції з метою захисту прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспільства та 
держави є фундаментом забезпечення за-
конності та правопорядку. Тому для дослі-
дження особливостей діяьності прокурату-
ри важливо насамперед проаналізувати та 
переосмислити наукові підходи до тракту-
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[1, с. 115]. У науковій літературі існують 
різні тлумачення терміну «статус». Так, у 
Словнику іншомовних слів за редакцією 
О. С. Мельничука зазначено, що слово «ста-
тус» у перекладі з лат. – status означає місце 
або стан чого–небудь, тобто становище [2; 
с.634]. Проф. Дж. Діас характеризує «ста-
тус» як правове становище [3, с.438]. На 
нашу думку, категорії «статус» і «правовий 
статус» співвідносяться, як ціле і частина, 
адже категорія «статус» включає категорію 
«правовий статус» як одну зі своїх різнови-
дів.
На думку О. Цельєва, зміст категорії 

«правовий статус» перебуває у перманент-
ному зв’язку із соціально-правовим стату-
сом суб’єкта. Під яким, на думку автора, ро-
зуміємо не лише сукупність прав, обов’язків 
і гарантій їх реалізації, а ще й місце суб’єктів 
у соціальних відносинах [4; с. 10]. Отже, ба-
зовим є соціальний статус суб’єкта, що ви-
значає його позицію в суспільстві, а право-
вий статус вторинний і окреслює положен-
ня особи в суспільно-правових відносинах 
та інших правових категоріях.
На думку М.А. Коссаре, правовий ста-

тус особи або органу державної влади це 
вийняткова форма реалізації соціального 
статусу. Його формують законодавчі акти, 
підзаконні акти, судова практика, звичаї, 
моральні та релігійні норми, громадська 
думка [5; c. 16]. Тобто, правовий статус це, 
визначена законодавством, форма поведін-
ки суб’єкта, його волевиявлення та умов, 
визначених у відповідних законодавчих 
актах. 
Серед науковців відсутня єдина позиція 

щодо визначення елементів правового ста-
тусу суб’єкта. 
Так, на думку В.Я. Малиновського, пра-

вовий статус становить правовий інститут, 
що складається з таких основних елемен-
тів: завдання, мета, цілі, компетенція, санк-
ції, порядок створення та припинення ді-
яльності [6; c. 378]. Зазначені елементи, без 
сумніву, належать до характеристики пра-
вового статусу суб’єкта державно-владних 
повноважень: державних органів та по-
садових осіб. Проте, до правового статусу 
громадян та суб’єктів господарювання не 
можуть належати такі елементи як проце-

дура формування та припинення діяльнос-
ті, а також компетенція.
Адже проф. Д. Еванс визначає компе-

тенцію, як визначене коло повноважень, 
наданих законом, статутом або іншим пра-
вовим актом конкретному органу держав-
ної влади або посадовій особі [7; c.557]. В 
науковій літературі компетенція органу 
державної влади розглядається як функ-
ції і повноваження щодо управління пев-
ними процесами, відносинами, явищами 
та поведінкою осіб [8; с.547]. Отже, можна 
зробити висновок, що компетенція — це 
значно ширше, за своїм змістом, поняття 
ніж повноваження. Адже до змісту компе-
тенції належать і повноваження і функції 
суб’єктів. 
Наукова категорія «повноваження» в 

юридичній літературі визначається як су-
купність прав та обов’язків. При цьому, під 
правами розуміється можливість вибору 
поведінки серед варіантів, встановлених 
законодавством, а під обов’язками —об-
меження таких можливостей [9; c. 127]. 
Таким чином, для окреслення правового 
статусу посадової особи найбільш доцільно 
застосовати поняття «повноваження». 
На думку В. Князєва, права та обов’язки 

особи набувають реальної практичної цін-
ності за наявності законодавчої гарантій їх 
реалізації. Саме тому, на думку автора, га-
рантії також належать до складу структури 
правового статусу [10; c. 30].Така позиція 
вбачається обґрунтованою та доцільною, 
оскільки гарантії це невід’ємний елемент 
правового механізму, і належність їх до 
правового статусу суб’єкта обумовлюється 
тим, що права, як елемент правового стату-
су не існують без їх практичної реалізації, а 
правові гарантії, без сумніву, сприяють та-
кій реалізації.
Найбільш комплексно до окреслення 

правового статусу особи підійшла О.Ф. Ска-
кун, яка вважає, що правовий статус – це 
система зафіксованих у законодавчих ак-
тах і гарантованих державою прав, свобод, 
обов’язків, правових гарантій, на підставі 
яких особа, яка наділена правосуб’єктністю 
координує своє поведінку в суспільстві [11; 
с. 65]. У даному визначенні автор виділяє 
такі елементи механізму правового статусу 
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суб’єкта як законодавче закріплення, га-
рантії, права, свободи, обов’язки та відпові-
дальність. При цьому, як слушно зазначає 
А.О. Сурілов, найбільш важливе значення 
має єдність прав, свобод і обов’язків [12; 
с. 395]. Тому права та обов’язки складають 
єдиний елемент механізму правового ста-
тусу — повноваження суб’єкта публічних 
правовідносин. 
У науковій юридичній літературі по-

ряд з категорія «правовий статус» підля-
гає галузевому розмежуванню, результа-
том якого є «адміністративно–правовий 
статус», пов’язаний з наявністю у особи 
суб’єктивних прав та обов’язків, передба-
чених нормами адміністративного права. 
Так, В. К. Колпаков доводить, що «адміні-
стративно–правовий статус» це комплекс 
визначених нормами адміністративного 
права, суб’єктивних прав та обов’язків 
особи [13; с.194]. Тобто наявність у особи 
суб’єктивних прав і обов’язків є необхідною 
умовою для набуття нею адміністративно–
правового статусу. Проте реалізація повно-
го обсягу суб’єктивних прав та обов’язків 
здійснюється особою як в адміністративних 
правовідносинах, так і поза ними. 
На думку, М. Бояринцевої адміністра-

тивно-правовий статус — це сукупність 
законів та інших нормативно-правових 
актів, що встановлюють перелік прав та 
обов’язків, через діяльність державних ор-
ганів влади та органів місцевого самовря-
дування для забезпечення участі в управ-
лінні державними справами та задоволен-
ня державних та особистих інтересів [14; с. 
21]. Отже, визначальною характеристикою 
адміністративно-правового статусу суб’єкта 
владних повноважень є сфера, в якій він ре-
алізується, тобто сфера публічного управ-
ління. 
Більшість науковців у галузі адміністра-

тивного права ототожнюють адміністратив-
но-правовий статус особи та її адміністра-
тивну правосуб’єктність. Однак, на думку 
автора, таке ототожнення є недоцільним. 
Як вірно зазначає К.К. Лєбєдєв, адміні-
стративна правосуб`єктність – це визнання 
суб`єктів учасниками суспільних відносин, 
що врегульовані нормами адміністративно-

го права, і наділені повноваженнями у сфе-
рі публічного управління[15; с. 24]. 
Отже, адміністративна правосуб’єктність 

є необхідною передумовою визнання 
суб’єкта учасником адміністративно-право-
вих відносин і, відповідно, наділення його 
адміністративно-правовим статусом в цих 
відносинах.
У своїй науковій праці проф. Браун 

– Істер визначає основні елементи право-
вого статусу публічних суб’єктів є 1) право-
вий порядок його створення; 2) процедура 
припинення управлінської діяльності; 3) 
компетенція суб’єкта, а також способи її ре-
алізації; 4) його особливі публічно – право-
ві характеристики, що відрізняють його від 
інших носіїв державної влади [16; c. 564].
Для розробки правового механізму удо-

сконалення адміністративно-правового 
статусу прокурора потрібно дослідити зміст 
категорій «правовий статус» та «адміністра-
тивно-правовий статус» прокурора.
Слід зазначити, що адміністративно-

правовий статус є лише одним із різновидів 
соціального статусу суб’єкта і відображає 
окрему галузь суспільних правовідносин, 
учасником яких може виступати суб’єкт 
права. Оскільки особливістю органів про-
куратури, є те, що штатною структурною 
одиницею в них виступає посада проку-
рора відповідного рівня, метою нашого 
наукового дослідження є визначення еле-
ментів адміністративно-правового статусу 
прокурора. 
Так, на нашу думку, структура адміні-

стративно-правового статусу прокурора 
складається з трьох рівнів: перший рівень 
- загальний, який зумовлений посадою про-
курора відповідного рівня та включає ква-
ліфікаційні вимоги та порядок призначен-
ня прокурора на посаду, загальний обсяг 
прав та обов’язків, порядок притягнення 
до відповідальності, правові гарантії та 
принципи діяльності; другий рівень – спе-
ціальний, який характеризується завдан-
нями реалізації відповідних управлінських 
функцій. Цей рівень формують права та 
обов’язки, надані прокурору відповідно-
го рівня у зв’язку із виконанням посадо-
вих повноважень, відповідальність за не-
виконання або неналежне виконання цих 
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обов’язків, тощо; третій рівень - індивідуаль-
ний, що включає, встановлені законодав-
ством форми та методи реалізації відповід-
них функцій.
Розглядаючи перший рівень адміністра-

тивно-правового статусу, зазначимо, що за-
гальні вимоги, порядок призначення, по-
вноваження прокурора відповідного рівня 
визначені в Законі «Про прокуратуру». Від-
повідно до ст. 5 цього Закону, функції про-
куратури України здійснюються виключно 
прокурорами. Делегування функцій проку-
ратури, а також привласнення цих функцій 
іншими органами чи посадовими особами 
не допускається. Позитивною новелою За-
кону України про прокуратуру стало запро-
вадження інституту спеціальної підготовки 
у Тренінговому центрі прокурорів Укра-
їни, яку кандидат на посаду прокурора 
проходить протягом одного року з метою 
отримання знань та досвіду практичної ді-
яльності на посаді прокурора, складання 
процесуальних документів, вивчення пра-
вил прокурорської етики [17]. 
Закон визначає обов’язковість прохо-

дження спеціальної підготовки особи пе-
ред призначенням її на посаду прокурора. 
Це обумовлено тим, що прокурор наділе-
ний повноваженнями, щодо самостійного 
та незалежного прийняття управлінських 
рішень, і тому спеціальна підготовка йому 
необхідна для прийняття точних, обґрун-
тованих, а основне – ефективних рішень. 
Таким чином, від ефективності проведення 
кадрового відбору, підготовки прокурорів, 
їх компетентності та обізнаності залежить 
якість роботи прокуратури в цілому
Принципами діяльності прокурора є: 

принцип верховенства права, законності, 
політична неупередженості, недопусти-
мість суміщення при проходженні служби 
в органах прокуратури, пріоритету прав і 
свобод людини та громадянина, тощо.
При визначенні повноважень прокуро-

рів різного рівня слід зазначити, що в За-
коні «Про прокуратуру» 2014 року значною 
мірою деталізовано повноваження проку-
рорів різного рівня, а також визначено по-
вноваження Генерального прокурора, ке-
рівника обласної прокуратури та керівника 
окружної прокуратури. 

Отже, до характерних ознак повнова-
жень прокурора відносять такі, як: публіч-
но-владний характер; правозастосовний 
характер; спрямованість на реалізацію за-
вдань і функцій прокуратури; активність та 
ініціативність у виконанні своїх обов’язків; 
ефективність, законність і вмотивованість 
прийнятих рішень; обґрунтованість повно-
важень прокурора.
Відповідальність прокурорів в законі 

також визначена в загальному виді, а саме: 
шкода, завдана незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю прокурора, відшко-
довується державою незалежно від його 
вини в порядку, визначеному законом. 
Держава, відшкодувавши шкоду, завдану 
прокурором, має право зворотної вимоги 
до нього в розмірі виплаченого відшкоду-
вання в разі встановлення в діях прокуро-
ра складу кримінального правопорушення 
за обвинувальним вироком суду щодо ньо-
го, який набрав законної сили [17].
Отже, необхідно констатувати той факт, 

що загальний адміністративно-правовий 
статус прокурора потребує законодавчого 
уточнення не деталізовано усі підстави та 
порядок притягнення прокурора відповід-
ного рівня до відповідальності.
Індивідуальний рівень адміністратив-

но-правового статусу прокурора визначає 
індивідуальні особливості діяльності кон-
кретного прокурора. Через відсутність за-
конодавства, що регулює всі питання та дії, 
та об’єктивні можливості процедур та умов 
виконання, прокурори повинні самостійно 
приймати управлінські рішення та визна-
чати їх особистий стиль роботи. Ці рішення 
можуть передбачати застосування методів 
реалізації своїх обов’язків, порядку їх вико-
нання тощо. Однак прокурор не має права 
відступати від правових положень, і пови-
нен приймати рішення в суворій відповід-
ності до законодавчих положень та інших 
нормативних законів.
Стосовно визначення елементів меха-

нізму спеціального адміністративно-пра-
вового статусу прокурора, то, на думку 
С.О. Марченкової, до нього належать: 
правосуб’єктність прокурора, обов’язки 
і права у сфері підтримання державного 
обвинувачення, представництва інтересів 
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громадянина та держави в суді та нагляду 
за додержанням законів у встановлених за-
конодавством правовідносинах (при про-
веденні оперативно-розшукової діяльності, 
дізнання, досудового слідства, виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні заходів примусо-
вого характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян); відповідаль-
ність за неналежне виконання покладених 
на нього обов’язків [18; с. 259]. Проте, ми 
вважаємо, що таке визначення значно об-
межує зміст адміністративно-правового 
статусу прокурора. 

Висновки
Для встановлення елементів правово-

го статусу визначимо, для початку, його 
особливості, до яких, на нашу думку, на-
лежать: 1) складна структуру, до якої на-
лежать елементи, які детально окреслюють 
правове становище прокурора у відносинах 
з органами державної влади їх посадовими 
особами та громадянами у сфері публічно-
го управління; 2) регламентований норма-
ми адміністративного права; 3) зумовлений 
правовим статусом органу прокуратури, в 
якому працює прокурор відповідного рів-
ня; 4) перелік прав та обов’язків, порядок 
призначення на посаду та інші елементи 
змісту адміністративно-правового статусу 
перебувають у залежності від посадового 
рівня прокурора.
Адміністративно-правовий статус про-

курора – це врегульована адміністративно-
правовими нормами система повноважень, 
прав, обов’язків, гарантій, а також порядку 
призначення, притягнення до відповідаль-
ності та звільнення, які перебувають у за-
лежності від посадового рівня прокурора.
До елементів адміністративно-право-

вого статусу прокурора належать: 1) зако-
нодавство, яке регламентує діяльність про-
курора; 2) порядок призначення на посаду; 
3) повноваження прокурора як сукупність 
регламентованих адміністративним зако-
нодавством прав та обов’язків; 4) гарантії 
діяльності; 5) порядок та підстави притяг-
нення до відповідальності; 6) порядок та 
підстави звільнення з посади.
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Banakh S. 
THE ESSENCE OF THE 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS 
OF THE PROSECUTOR

The article analyzes the scientifi c approaches to 
the essence of the administrative and legal status 

of the prosecutor. A number of original author’s 
positions on this problem are offered. The author 
concluded that to establish the elements of legal status, 
we must defi ne, for the fi rst, its features, which, in 
our opinion, include: 1) a complex structure, which 
includes elements that outline the legal position of 
the prosecutor in relations with public authorities 
and their offi cials and citizens in in the fi eld of 
public administration; 2) regulated by the norms 
of administrative law; 3) due to the legal status of 
the prosecutor’s offi ce in which the prosecutor of 
the relevant level works; 4) the list of rights and 
responsibilities, the procedure for appointment and 
other elements of the content of the administrative 
and legal status depend on the offi cial level of the 
prosecutor.

The administrative and legal status of a 
prosecutor is a system of powers, rights, obligations, 
guarantees, as well as the procedure for appointment, 
prosecution and dismissal, which are regulated by 
administrative and legal norms, depending on the 
offi cial level of the prosecutor. 

The elements of the administrative and legal 
status of the prosecutor include: 1) the legislation 
governing the activities of the prosecutor; 2) the 
procedure for appointment; 3) the powers of the 
prosecutor as a set of rights and responsibilities 
regulated by administrative legislation; 
4) guarantees of activity; 5) the procedure and 
grounds for prosecution; 6) the procedure and 
grounds for dismissal.

Key words: status, legal status, administrative 
and legal status, prosecutor’s offi ces, prosecutor.
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У статті визначено поняття та сутність 
медичних послуг як цивільно-правової катего-
рії. Досліджуються зміст права на медичне 
обслуговування крізь призму розуміння послу-
ги як самостійного об’єкта цивільного право-
відношення, визначені характерні ознаки ме-
дичної послуги. Медична послуга аналізується 
в контексті змін в законодавстві про охорону 
здоров’я з урахуванням легальних дефініцій 
категорії «медична послуга» та науково-тео-
ретичних положень цивільно-правової науки. 
Сформульовано авторське бачення проблем-
них питань забезпечення та реалізації права 
на медичне обслуговування. 
Ключові слова: цивільні відносини, об’єкт 

цивільних прав, послуги, медичні послуги, ме-
дична допомога, цивільні права.
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Постановка проблеми
Формою реалізації конституційного 

права людини на охорону здоров’я є пра-
во на медичну послугу, яка спрямована на 
особисте немайнове благо особи – здоров’я. 
Держава має створювати умови для ефек-
тивного і доступного для усіх громадян ме-
дичного обслуговування. В цьому контексті 
медичні послуги мають бути якісними, без-
печними, доступними та реально гаранто-
ваними державою.
Необхідність всебічного аналізу право-

вої природи медичної послуги як об’єкта 
цивільних відносин обумовлена потребою 
чіткого визначення понять «медична по-
слуга», «медична допомога», «послуга з ме-
дичного обслуговування населення», адже 

вирішення проблеми співвідношення цих 
категорій має не лише науково-теоретичне, 
але й прикладне значення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання правового регулювання по-
слуг у сфері охорони здоров’я було і зали-
шається предметом дослідження багатьох 
науковців. Проблемам цивільно-правово-
го регулювання відносин у сфері надання 
медичної допомоги та медичних послуг 
присвячені наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених: С.Б. Булеци, І.В. Ве-
недіктової, А.А. Герца, М.К. Галянтича, 
З.С. Гладуна, Р.А. Майданика, В.О. Сав-
ченко, Р.О. Стефанчука, В.Ю. Стеценко, 
І.Я. Сенюти, О.І. Харитонової, Є.О. Ха-
ритонова, С.І. Шимон та ін. Водночас 
внесення останніх змін в чинне законо-
давства з питань запровадження норма-
тивної дефініції «послуга з медичного об-
слуговування населення (медична послу-
га)» потребує комплексного дослідження 
та оцінки. 

Мета публікації – дослідити цивільно-
правову природу відносин з надання ме-
дичних послуг; на підставі аналізу чинно-
го законодавства та науково-теоретичних 
поглядів на проблему визначити співвід-
ношення понять «медичне обслуговуван-
ня», «медична послуга» та «медична допо-
мога».
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Виклад основного матеріалу
В теорії права під об’єктами право-

відносин прийнято розуміти певні мате-
ріальні і нематеріальні блага щодо яких 
суб’єкти вступають у правовідносини, здій-
снюючи свої суб’єктивні юридичні права та 
суб’єктивні юридичні обов’язки. Перелік 
об’єктів цивільного правовідношення нор-
мативно визначений у ст. 177 ЦК України. 
Зокрема, об’єктами цивільних прав є речі, 
у тому числі гроші та цінні папери, інше 
майно, майнові права, результати робіт, по-
слуги, результати інтелектуальної, творчої 
діяльності, інформація, а також інші мате-
ріальні і нематеріальні блага [1]. 
Хоча цивільне законодавство кваліфі-

кує послугу як самостійний об’єкт цивіль-
них прав, в цивільно-правовій доктрині 
донині відсутнє єдине загальноприйнятне 
розуміння послуги як об’єкта. Саме послу-
га як об’єкт цивільного правовідношен-
ня є об’єднуючим елементом, за яким усі 
зобов’язання з надання послуг (в тому чис-
лі із надання медичних послуг) утворюють 
єдину групу. Вбачається, що вихідною ка-
тегорією для розуміння специфіки об’єкта 
цивільних відносин з надання медичних 
послуг, є саме послуги. На неоднозначність 
правового режиму послуг як об’єкта ци-
вільного правовідношення, складну право-
ву природу, відсутність легальної дефініції, 
колізії теорії та практики тлумачення пра-
вових норм, а також відсутності уніфікова-
ної наукової правової позиції наголошують 
ряд вчених представників юридичної та 
економічної науки.
Зміст медичної послуги як об’єкта дослі-

джуваних цивільних відносин виявляється 
через доктринальне розуміння суті послуги 
та її ознак.
Специфічні об’єднуючі ознаки послуги 

як самостійного об’єкта полягають у тому, 
що, по-перше, це послуги нематеріально-
го характеру. Сама послуга споживається 
у процесі її надання, тому її визначення 
дається як діяльність, спрямована на за-
доволення будь-яких потреб. Відповідно, 
послуги, що надаються боржником креди-
тору, носять нематеріальний характер. По-
друге - послуги нероздільно пов’язані з осо-
бистістю послугонадавача, послуга не може 

існувати окремо від виконавця, оскільки 
споживається в процесі діяльності остан-
нього [2, с. 513]. 
Правильне розуміння суті послуги та 

її ознак (відсутність, за загальним прави-
лом, речового результату, невіддільність 
від джерела або від одержувача, синхрон-
ність надання й одержання, неможливість 
зберегти, нестійкість якості) мають важли-
ве практичне значення, у тому числі для 
відокремлення- послуг від робіт. ЦК Укра-
їни розглядає як об’єкт цивільних прав не 
власне роботи, а їх результати, чим іще раз 
проводить їх відокремлення від послуг, 
які споживаються у процесі надання [3, с. 
356]. 
Видатний американський економіст, 

професор міжнародного маркетингу Ф. 
Котлер вважає, що усім послугам, неза-
лежно від галузі обслуговування (медична 
сфера, фінансова сфера тощо) притаманні 
чотири основні риси: невловимість; невід-
дільність від джерела; мінливість якості 
та незбережність [4, с. 579-581]. Якщо ці 
класичні ознаки перенести на сферу ме-
дичного обслуговування, то характерні 
ознаки полягатимуть в наступному. По-
перше, невловимість (невідчутність) ме-
дичної послуги обумовлена її нематеріаль-
ним характером. По-друге, невіддільність 
від джерела медичних послуг обумовлена 
тим, що всі етапи медичного обслуговуван-
ня є взаємопов’язаними і надання послуги 
відбувається одночасно. По-третє, мінли-
вість якості медичних послуг, оскільки не-
залежно від постійного удосконалення та 
моніторингу якості медичних послуг вони 
формуються відповідно до споживчого по-
питу. По-четверте, незбережність медич-
них послуг, оскільки послугу неможливо 
заздалегідь виготовити з метою подальшої 
реалізації, адже її надання та споживання 
відбувається одночасно. 
Основні ознаки, які харак теризують 

будь-яку послугу як правову категорію, 
сформульовані Р.М. Гейнц наступним чи-
ном: 1). послуга є благом, вартість якою 
підлягає оцінці; 2) послуга знаходить свій 
вияв в діях (діяльності) послугонадавача; 3) 
послуга споживається в процесі її надання; 
4) результат послуги це корисний ефект дій 
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послугонадавача, який є нетривалим у часі 
[5, с. 92].
Вбачається, що сформульовані вченою 

вище твердження є досить дискусійними, 
зокрема сформульована ознака щодо тим-
часовості послуги аж ніяк не може бути 
основною, наприклад, в разі надання три-
валих (іноді систематичних) реабілітацій-
них послуг, а вартісна оцінка послуги взага-
лі виключає можливість отримання послуг 
безоплатно. Наявність спірних моментів 
ще раз підкреслює відсутність одностайних 
науково-теоретичних поглядів щодо вказа-
ного об’єкту, відсутність єдності норматив-
но-правового регулювання у формуванні 
правового режиму послуг як об’єктів ци-
вільних правовідносин та зумовлює необ-
хідність модернізації законодавства в сфері 
охорони здоров’я.
Законом України від 06.04.2017 року 

«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удосконалення за-
конодавства з питань діяльності закладів 
охорони здоров’я» ч. 1 ст. 3 Основ законо-
давств України про охорону здоров’я було 
доповнено новим абзацом: «послуга з ме-
дичного обслуговування населення (медич-
на послуга) - послуга, що надається пацієн-
ту закладом охорони здоров’я або фізичною 
особою - підприємцем, яка зареєстрована 
та одержала в установленому законом по-
рядку ліцензію на провадження господар-
ської діяльності з медичної практики, та 
оплачується її замовником. Замовником 
послуги з медичного обслуговування насе-
лення можуть бути держава, відповідні ор-
гани місцевого самоврядування, юридичні 
та фізичні особи, у тому числі пацієнт» [6]. 
Таким чином, законодавець нарешті 

визначився з нормативною дефініцію най-
більш дискусійного питання серед дослід-
ників проблем медичного права. Хоча таке 
вирішення, на наш погляд, лише стало 
поштовхом для нових дискусій, адже у за-
конодавчому визначенні запропоновано 
повністю ототожнювати поняття «послуга 
з медичного обслуговування» і «медична 
послуга» і взагалі не врахована правова 
сутність послуги як самостійного об’єкта 
цивільних прав, а тлумачиться буквально 
«послуга як послуга». 

Перелік видів медичних послуг (проце-
дур) затверджений Наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 14.02.2007 р. 
№ 67 «Тимчасовий галузевий класифікатор 
медичних процедур (послуг) та хірургічних 
операцій» [7]. Аналіз змісту цього класифі-
катора дає підстави говорити, що «медична 
послуга» ототожнюється з певними медич-
ними процедурами і передбачає вчинен-
ня конкретних дій в інтересах пацієнта на 
кшталт вимірювання артеріального тиску, 
консультації спеціаліста, рентгенологіч-
ного дослідження, виписки рецепту тощо. 
В такому розумінні безумовно, що медич-
на послуга (процедура) є лише складовим 
елементом загального поняття «послуга з 
медичного обслуговування населення» і не 
може бути ототожнена з останньою. 
Свого часу предметом наукових дис-

кусій була і донині залишається проблема 
співвідношення понять «медична допомо-
га» та «медична послуга». Причому погля-
ди науковців можна згрупувати наступним 
чином: 1). «медична послуга» та «медична 
допомога» тотожні поняття за своїм змісто-
вим наповненням; 2). медична допомога є 
різновидом медичної послуги; 3) медична 
допомога як комплекс медичних послуг; 4). 
«медична допомога» та «медична послуга» 
різні за сутнісними характеристиками по-
няття.
Враховуючи той факт, що у чинному за-

конодавстві представлено два різних невза-
ємозамінних визначення «медична допомо-
га» та «медична послуга» законодавець ви-
рішив цю доктринальну проблему - це різні 
поняття.
Досліджуючи особливості правової ре-

гламентації відносин з надання медичних 
послуг, А.А. Герц визначає 15 характерних 
ознак, притаманних медичній послузі як 
правовому явищу, зокрема: 1). перетво-
рююча, корисна роль діяльності, шо має 
майнову цінність; 2). досягнення позитив-
ного результату неможливо гарантувати; 
3). невіддільність процесу надання послу-
ги від медичного працівника, а корисного 
ефекту - від пацієнта; 4). її безповоротність; 
5). неповторність; 6). ексклюзивність; 7). 
надаються, переважно, за безпосередньо-
го прямого контактного спілкування; 8). 



234Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2017

Àêòóàëüíî

невід’ємні від суб’єктів надання послуги; 
9). медичні послуги носять індивідуальний 
характер; 10). нездатність для зберігання, 
накопичення чи перерозподілу; 11). для 
них характерні нерозривність дій з їх ви-
конання та споживання, що провадяться 
одночасно в одному акті; 12). виконуються 
системно або мають тривалий строковий 
характер; 13). їх результат може бути оціне-
ний пацієнтом лише після його отримання; 
14) бажаний для сторін результат може не 
настати, навіть за належного надання ме-
дичних послуг; 15). конфіденційний харак-
тер діяльності з надання медичних послуг 
[8, с. 13]
На нашу думку, не всі вище запропо-

новані ознаки заслуговують на визначення 
особливих та специфічних, таких що при-
таманні лише медичній послузі. Переваж-
на більшість ознак може бути характерною 
і для сфер надання послуг, наприклад, на-
дання фінансових послуг тощо, мова йде 
про такі ознаки, що є узагальнюючими для 
цивільних відносин, де об’єктом є послуга 
(невідокремленість від суб’єкта надання 
послуги; корисна функція тощо). 
З огляду на законодавчий підхід щодо 

розмежування понять «медична послуга» 
та «медична допомога» (безпосередньо як 
професійна діяльності медпрацівників) 
важко погодитись із твердженням С.Б. Бу-
леци, що медичною послугою є медична 
допомога певного виду і обсягу, що нада-
ється за платним договором або безоплатно 
[9, с. 132]. 
Про складність вирішення на практиці 

питання щодо сутності відносин, які вини-
кають при наданні медичної послуги та ме-
дичної допомоги говорить О.В. Оніщенко. 
Щоб уникнути плутанини, виходячи із різ-
ного тлумачення даних правових категорій 
відзначає, що медична допомога завжди 
спрямована на досягнення лікувального, 
діагностичного або профілактичного ре-
зультату. У межах медичної послуги може 
надаватися і допомога – таким чином, ме-
дична допомога може бути частиною ме-
дичної послуги [10, с. 224]
Цікавим є погляд на проблему розмеж-

ування понять «медична послуга» та «ме-
дична допомога», висловлена представни-

ками медичної науки. Так, А.В. Самохін з 
урахуванням критерію поділу правових 
відносин на публічно-правові і приватно-
правові формулює наступні заключення:

1. Сучасний стан правового регу-
лювання охорони здоров’я громадян 
об’єктивно потребує вдосконалення кате-
горіального апарату, який застосовується у 
межах адміністративно-правової регламен-
тації медичних послуг.

2. Медична допомога являє собою осо-
бливий вид соціально-значущої діяльності 
- медичну діяльність, яка здійснюється спе-
ціальними суб’єктами і спрямована на на-
дання медичних послуг.

3. Медична допомога має наступні 
ознаки: здійснюється особами, які мають 
медичну освіту; спрямована на профілакти-
ку, діагностику, лікування та реабілітацію 
хворих; як правило, є тривалою у часі.

4. Домедична допомога має такі озна-
ки: спрямована на рятування та збережен-
ня життя людини; здійснюється особами, 
які не мають медичної освіти; надається 
людині, яка перебуває у невідкладному ста-
ні.

5. Медична послуга - діяльність спеці-
альних суб’єктів, яка спрямована на охоро-
ну здоров’я споживача медичної послуги.

6. З урахуванням критерію поділу 
правових відносин на публічно-правові і 
приватно-правові, видається актуальним 
дослідження можливості поділу медичних 
послуг на публічно-правові медичні послу-
ги і приватно-правові медичні послуги [11, 
с. 98].
На нашу думку, врахування приват-

них та публічних засад у правовому ре-
гулювання відносин з надання медичних 
послуг є слушним, оскільки для суспіль-
них відносини у сфері охорони здоров’я 
притаманний комплексний характер. 
Так, відносини між пацієнтом та лікарем 
чи медичною установою щодо надання 
останніми медичних послуг є цивільно-
правовими, адже гуртуються на засадах 
юридичної рівності та вільного волевияв-
лення, а суспільні відносини в сфері охо-
рони здоров’я можуть мати адміністратив-
но-правовий, конституційно-правовий, 
фінансово-правовий та інший характер. 
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Слід констатувати, що у сучасній юриспру-
денції в питаннях тлумачення сутності 
медичних правовідносин спостерігається 
жваве обговорення виокремлення медич-
ного права як комплексної галузі права. 
Предметом правового регулювання такої 
галузі права можуть стати суспільні відно-
сини щодо медичного обслуговування на-
селення. Законом України від 06.04.2017 
р. «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань діяльності закладів 
охорони здоров’я» пропонується наступ-
не розуміння цих відносин: « … медичне 
обслуговування - діяльність закладів охо-
рони здоров’я та фізичних осіб - підпри-
ємців, які зареєстровані та одержали від-
повідну ліцензію в установленому законом 
порядку, у сфері охорони здоров’я, що не 
обов’язково обмежується медичною допо-
могою, але безпосередньо пов’язана з її на-
данням» [6].

Висновки
Колізійність норм чинного законодав-

ства у сфері надання медичних послуг, 
відсутність єдиного нормативного та док-
тринального розуміння понять «медична 
послуга», «послуга з медичного обслугову-
вання населення», «медична допомога» по-
роджують низку проблем на практиці та 
потребують законодавчого удосконалення 
понятійно-категоріального апарату. 
Узагальнюючи вищевикладене кон-

статуємо, що хоча В ЦК Україні відсутня 
окрема група зобов’язань із надання саме 
медичних послуг, що не сприяє ефективній 
правовій регламентації цих відносин, пра-
вова природа медичної послуги є цивільно-
правовою, адже послуга виступає самостій-
ним об’єктом цивільних прав, а медичні 
послуги відповідають усім узагальнюючим 
ознакам, притаманним послугам. Окрім 
того, повне ототожнення понять «послуга 
з медичного обслуговування» та «медична 
послуга» в оновленому законодавстві про 
охорону здоров’я не вирішує, а лише поро-
джує нові дискусії щодо правової природи 
відносин, що виникають у сфері медичного 
обслуговування.
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THE RIGHT TO MEDICAL CARE: 
THE CIVIL LAW ASPECT

The article defi nes the concept and essence of 
medical services as a civil law category. The content 
of the right to medical care through the prism of un-
derstanding the service as an independent object of 
civil legal relations, certain characteristic features of 
medical services are investigated. Medical service is 
analyzed in the context of changes in the legislation 
on health care taking into account the legal defi ni-
tions of the category of “medical service” and scien-
tifi c-theoretical provisions of civil law science. The 
author’s vision of problematic issues of ensuring and 
realization of the right to medical care is formulated.

Key words: civil relations, object of civil rights, 
services, medical services, medical care, civil rights.
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