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Статья посвящена вопросам влияния по-
нятия правового статуса на формирование 
содержания правовой категории «конститу-
ционно-правовой статус участника консти-
туционного производства». По мнению ав-
тора, понятие «правовой статус личности» 
является общим понятием. Родовым поня-
тием является понятие «специальный право-
вой статус», а в качестве видового понятия 
выступает категория «индивидуальный пра-
вовой статус». С учетом соотношения обще-
го родового и видового понятий определяется 
содержание специализированной правовой ка-
тегории «конституционно-правовой статус 
участника конституционного производства».
Ключевые слова: личность, участник 

производства, правовое положение личности, 
правовой статус личности, специальный 
правовой статус, индивидуальный правовой 
статус, участник конституционного произ-
водства, конституционно-правовой статус 
участника конституционного производства. 

 ÐÎÇÂÀÄÎÂÑÜÊÈÉ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
äîöåíò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî, ì³æíàðîäíîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
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ношенні філософських категорій загально-
го, особливого та одиничного і є сьогодні 
досить перспективним, оскільки дає змогу 
простежити діалектику правового статусу 
особи на різних рівнях правового регулю-
вання. При цьому в ролі загального висту-
пає статус усіх громадян України, особли-
вого – спеціальний статус, одиничного – ін-
дивідуальний (конкретний) статус особи. 
Необхідно згадати про рухомість пра-

вового статусу, що змінюється у разі його 
переходу із загального (конституційного) в 
спеціальний, а із спеціального – в індивіду-
альний. Усе це відбувається за рахунок змі-
ни змісту елементів, що збагачуються вна-
слідок конкретизації. За своїм структурним 
складом статус залишається незмінним, 
тому що він є вираженням певних зв’язків 
і відносин громадянина із суспільством та 
державою. Загальний, спеціальний та ін-
дивідуальний статуси відображають лише 
різні рівні цих зв’язків і відносин. 
У контексті усього вищенаведеного 

важливе місце тут займає проблема статусу 
учасників конституційного провадження 
як у частині її статики, так і динаміки. 

Стан дослідження
Питання правового статусу особи в ці-

лому та їх конституційно-правового стату-
су зокрема у тій чи іншій мірі досліджували 
Н. Вітрук, В. Котюк, Є. Лукашева, О. Мар-
целяк, Н. Матузов, Н. Оніщенко, В. Патю-
лін, М. Строгович та інші науковці. Проте 
окремого дослідження потребує пробле-

Постановка проблеми
Питання про важливість правових ста-

тусів у цілому та правового статусу учасни-
ків конституційного провадження зокре-
ма викликає ряд наукових дискусій серед 
учених. У сучасній вітчизняній юридичній 
літературі правовий статус особи розгля-
дається на трьох рівнях: загальний (кон-
ституційний) статус громадянина України, 
спеціальний та індивідуальний (конкрет-
ний) статуси. Такий підхід до дослідження 
правових статусів ґрунтується на співвід-
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матика співвідношення правового статусу 
особи та статусу учасників конституційного 
провадження у науково-методологічному 
розумінні. 

Постановка завдання
Враховуючи все вищенаведене, метою 

зазначеної статті є висвітлення змісту по-
няття «правового статусу особи» як мето-
дологічної основи для дослідження статусу 
учасників конституційного провадження.

Виклад основного матеріалу              
дослідження

У праві є сталі категорії, науково об-
ґрунтовані досить давно. Однією з них, як 
видається, мала б бути категорія «право-
вий статус», оскільки про роль права в жит-
ті людини і місце людини в праві наукові 
дискусії тривають уже сторіччями, від по-
чатку існування самого права, а можливо, 
й філософії. Як слушно зауважують науков-
ці, правовий статус – це одна з найважли-
віших політико-юридичних категорій, яка 
«зв’язана нерозривно з соціальною струк-
турою суспільства, рівнем демократії, ста-
ном законності» [1, c. 91]. 
Перші згадки про юридичний (право-

вий) статус були ще в працях давньорим-
ських учених. За допомогою цього терміна 
вони сформулювали категорії, що відобра-
жають окремі аспекти правового станови-
ща людини: стан свободи – status libertatus, 
стан громадянства – status civitatus, сімей-
ний стан – status familiae [2, с. 98].
Поняття «правовий статус» активно ви-

користовується в юридичній науці, однак 
серед науковців відсутній єдиний підхід до 
визначення вказаного поняття. На думку 
Н. М. Оніщенко, під правовим статусом 
слід розуміти систему законодавчо вста-
новлених та гарантованих державою прав, 
свобод, законних інтересів і обов’язків 
суб’єкта суспільних відносин [3, с. 366]. У 
свою чергу, О. Ф. Скакун визначає право-
вий статус особи як передбачену законо-
давством систему взаємозалежних прав, 
законних інтересів і обов’язків суб’єкта 
права [4 c. 569]. На її переконання, право-
вий статус – це система закріплених у нор-
мативно-правових актах і гарантованих 

державою прав, свобод, обов’язків, від-
повідальності, відповідно до яких індивід 
як суб’єкт права (тобто як такий, що має 
правосуб’єктність) координує свою пове-
дінку в суспільстві [5, с. 402]. 
С. Л. Лисенков розглядав правовий 

статус особи як сукупність закріплених 
у чинному законодавстві прав, свобод та 
обов’язків, а також гарантій їх реалізації 
[6, c. 258]. 
М. В. Кравчук пропонує під право-

вим статусом особи розуміти сукупність 
або систему всіх належних громадянину 
суб’єктивних юридичних прав, свобод і 
обов’язків, що визначають його правове 
становище в суспільстві, яке закріплене в 
чинному законодавстві та інших формах 
права [7, c. 46]. 
Схожої позиції тримається К. Г. Волин-

ка, на думку якої правовий статус особи – це 
система взаємопов’язаних прав і свобод та 
обов’язків, які закріплені в законодавстві 
і визначають правове положення особи в 
суспільстві [8, c. 207]. О. І. Осауленко при-
єднується до думки вчених-правознавців 
та зауважує, що у найбільш узагальненому 
вигляді правовий статус особи визначаєть-
ся як юридичне закріплення становища 
особи в суспільстві. Учений зазначає, що 
в основі правового статусу лежить фактич-
ний соціальний статус, тобто реальне ста-
новище людини в конкретній системі сус-
пільних відносин [9, c. 280]. Право лише 
закріплює це становище, вводить його в 
законодавчі рамки. Відповідно соціальний 
і правовий статуси співвідносяться між со-
бою як зміст і форма. Тому об’єднавчою ка-
тегорією цих понять є поняття соціально-
нормативного статусу, тобто такого, який 
визначається відповідними соціальними 
нормами і відносинами. У свою чергу, його 
найбільш важливою органічною частиною 
надалі став правовий статус. 
Правовий статус є серцевиною норма-

тивного вираження основних принципів 
взаємовідносин між особою і державою; 
системою еталонів та зразків поведінки 
людей, яка заохочується і захищається від 
порушень державою і, як правило, схвалю-
ється суспільством. 
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В. О. Котюк під правовим статусом осо-
би розуміє сукупність юридичних прав, 
свобод та обов’язків особи, які закріплені 
в чинному законодавстві й становлять со-
ціально допустимі та необхідні потенційні 
можливості особи мати суб’єктивні права й 
обов’язки, реалізувати їх у системі суспіль-
них відносин [10, с. 100-102]. 
М. І. Матузов підкреслює, що правовий 

статус «охоплює, по суті, всю сферу юри-
дичних зв’язків і відносин між особистістю 
й суспільством. Усе те, що так чи інакше 
законодавчо визначає й закріплює (оформ-
лює) становище особистості в суспільстві, 
входить у поняття правового статусу» 
[11, с. 191-192]. 
Порівняння різних підходів до понят-

тя правового статусу особи дає змогу дійти 
висновку, що, незважаючи на певні відмін-
ності в дефініціях учених щодо категорії 
«правовий статус особи», його сутністною 
характеристикою є комплекс суб’єктивних 
юридичних прав та обов’язків особи. Від-
повідно, найдоцільнішою, на нашу думку, 
є дефініція Л. А. Луць, яка під правовим 
статусом особи розуміє закріплені у від-
повідних джерелах права й гарантовані 
державою суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки особи [12, с. 124].
Поняття «правовий статус» і «право-

ве становище» (у перекладі з латинської 
означає «положення, стан кого-небудь або 
чого-небудь, а також становище») розумі-
ється як загальне становище окремої осо-
би (особистості) в суспільстві, сукупність 
усіх (або частини) її юридичних прав та 
обов’язків [8, с. 300]. Зважаючи на такий 
неоднозначний переклад, у науковій лі-
тературі існує дискусія щодо того, чи є 
тотожними поняття «правовий статус» і 
«правове становище». Більшість учених ува-
жає ці поняття тотожними й не вбачають 
практичної чи теоретичної необхідності в 
їх розмежуванні, оскільки поняття «пра-
вовий статус» і «правове становище» збі-
гаються й за етимологією, і за змістом [13, 
с. 224-225]. В. І. Новосьолов [14, с. 23] на 
підтвердження такого розуміння, зокре-
ма, наводить аргумент, що законодавство, 
юридична практика, друковані джерела, а 
також міжнародні акти про права людини 

не проводять між цими поняттями будь-
яких відмінностей, уживаючи їх в одному й 
тому ж значенні. Ці поняття взаємозамін-
ні, залежно від контексту може застосову-
ватися той чи інший термін. Зокрема, таку 
точку зору підтримують М. І. Матузов, С. 
В. Черниченко, Л. Д. Воєводін, В. А. Кар-
ташкін та інші.
У зміст правового статусу поряд із юри-

дичними правами й обов’язками деякими 
вченими включаються менші за обсягом ка-
тегорії, такі як громадянство [15, с. 3-11], 
гарантії Л. Д. Воєводін [16], відповідаль-
ність громадянина перед державою й сус-
пільством [17, с. 13] (М. І. Матузов) [18], 
конституційно закріплений принцип рів-
ноправності громадян [19, с. 230], право-
ві гарантії та правова відповідальність за 
виконання обов’язків [20], правоздатність 
[21, с. 4] та інші. 
Отже, зміст правового становища (ста-

тусу) особи вищевказані автори визнача-
ють як складне явище, що органічно поєд-
нує як соціальний, так і юридичний аспек-
ти, і розділяти поняття «правовий статус» і 
«правове становище» недоцільно.
Н. В. Вітрук уважає, що вищевказа-

ні спроби вчених під час характеристики 
правового статусу особистості в широкому 
плані вийти за рамки тільки системи юри-
дичних прав і обов’язків є, безсумнівно, 
позитивним моментом, проте новий під-
хід до змісту цього явища вони прагнуть 
здійснити в рамках традиційного понятій-
ного апарату, зокрема, за рахунок розши-
рення вже відомого науці поняття право-
вого статусу особи як системи юридичних 
прав і обов’язків. Він зауважує, що більш 
правильно розрізняти два самостійних по-
няття - «правий статус (становище) особи» 
в широкому значенні і «правовий статус 
(становище) особи» у вузькому значенні як 
взаємопов’язані явища, реальний зв’язок 
між якими можна визначити як відношен-
ня цілого й частини [22, с. 11]. Умовно суто 
термінологічно перше поняття можна по-
значити як «правове становище», а дру-
ге – як «правовий статус» (незважаючи на 
етимологічну тотожність термінів «стано-
вище» і «статус») [22, с. 25-26]. Трохи далі 
по тексту науковець пояснює свою думку: 
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«Ядро, основу правового становища осо-
би становить система юридичних прав, 
свобод, обов’язків і законних інтересів 
особи в їх єдності, тобто правовий статус 
особи. Структурними елементами право-
вого становища особи є громадянство і 
правосуб’єктність як необхідні умови во-
лодіння правовим статусом особи, а також 
юридичні гарантії правового статусу осо-
би. Особливим, специфічним елементом 
правового становища особи та його струк-
турних складових є принципи, закріплені 
в законі або такі, що випливають із право-
вої при роди відносин особи, суспільства й 
держави, котрі визначають сутність і зміст 
правового становища особи та його струк-
турних елементів» [22,с. 22].
На нашу думку, поняття «правовий 

статус» і «правове становище» є тотожни-
ми. Тут не можна не погодитися з думкою 
М. І. Матузова про те, що «в такому поді-
лі немає особливої необхідності, оскільки 
полісемантичність, смислове подвоєння 
терміна не сприяє чіткому сприйняттю й 
аналізу однієї з ключових категорій право-
знавства. Різницю варто проводити не між 
правовим статусом і правовим становищем 
однієї й тієї ж особи, а між правовим стату-
сом (становищем) різних осіб або організа-
цій» [23, с. 265]. Нема будь-якої теоретич-
ної чи практичної необхідності розрізняти 
поняття «правовий статус» і «правове ста-
новище» особи, адже ці поняття ідентичні, 
спроби їх розмежування виглядають штуч-
ними. Статус – це і є становище, стан кого-
небудь або чого-небудь. Етимологічно й по 
суті вони збігаються [24, с. 140].
Отже, повне, реальне уявлення про 

права і свободи людини та громадянина 
взагалі та окремих категорій громадян зо-
крема неможливо отримати без розгляду 
їх у складі правового становища (статусу) 
особи.
У юридичній літературі поняття пра-

вового статусу і правового становища роз-
глядаються по-різному. Одна група дослід-
ників вважає, що ці поняття є тотожними, 
інша – що поняття правового становища є 
ширшим, ніж поняття правового статусу 
особи. Деякі автори вважають, що навпаки. 
Різний підхід до розгляду сутності понять 

«правовий статус» та «правове становище» 
не змінює реального становища будь-якої 
людини в суспільстві, яке закріплене в пра-
вових нормах, тому мають рацію ті автори, 
які вважають, що між змістом цих понять 
різниці немає, і вони розглядаються як од-
нопорядкові та з позиції формальної логі-
ки є тотожними. Відмінність необхідно шу-
кати не між правовим статусом і правовим 
становищем однієї й тієї самої особи, а між 
правовим статусом (становищем) різних 
осіб.
Отже, розглядаючи поняття правово-

го становища і правового статусу особи як 
тотожні, можна визначити основні ознаки 
цього поняття: 

1) ця категорія має узагальнений, уні-
версальний характер. Вона немовби вби-
рає в себе правові статуси різних категорій 
осіб;

2) дана категорія відображає індивіду-
альні особливості людини і реальне стано-
вище її в системі різноманітних суспільних 
відносин; 

3) права і свободи осіб, що становлять 
основу їх правового статусу, не можуть 
бути реалізовані без інших його компонен-
тів: без кореспондуючих правам обов’язків, 
без юридичної відповідальності в необхід-
них випадках, без правових гарантій за-
безпечення прав і свобод тощо; 

4) категорія правового статусу дає змогу 
досліджувати права, свободи та обов’язки 
осіб як систему, проводити порівняння 
статусів різних категорій осіб.

Висновки
Отже, питання про поняття «правовий 

статус» у правовій доктрині є дискусійним, 
що обумовлено перш за все тим, що право-
вий статус є багатоаспектною та комплек-
сною правовою категорією, що має певну 
структуру та за допомогою якої особа коор-
динує свою поведінку в суспільстві. 
Проте також слід зазначити, що вище-

наведене поняття є найзагальнішою пра-
вовою категорією, яка обумовлює наступ-
не: 1) родовим відносно нього є поняття 
«спеціальний правовий статус»; 2) у якості 
видового поняття виступає категорія «ін-
дивідуальний правовий статус»; 3) з ура-
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хуванням співвідношення загального по-
няття «правовий статус», родового поняття 
«спеціальний правовий статус» та видового 
поняття «індивідуальний правовий статус» 
визначається зміст спеціалізованої право-
вої категорії «конституційно-правовий ста-
тус учасника конституційного проваджен-
ня». 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена питанням впливу 

поняття «правовий статус особи» на форму-
вання змісту правової категорії «конститу-
ційно-правовий статус учасника конститу-
ційного провадження». На думку автора, по-
няття «правовий статус особи» є загальним 
поняттям. Родовим поняттям є поняття 
«спеціальний правовий статус», а у якості 
видового поняття виступає категорія «інди-
відуальний правовий статус». З урахуванням 
співвідношення загального родового та видо-
вого понять визначається зміст спеціальної 
правової категорії «конституційно-правовий 
статус учасника конституційного прова-
дження».
Ключові слова: особа, учасник проваджен-

ня, правове становище особи, правовий ста-
тус особи, спеціальний правовий статус, ін-
дивідуальний правовий статус, учасник кон-
ституційного провадження, конституційно-
правовий статус учасника конституційного 
провадження.

Rozvadovsky V. I. 
The concept of “legal status of a person” 

as a methodological basis for the study of 
the status of participants in constitutional 

proceedings
The article deals with the infl uence of the con-

cept of “legal status of a person” on the formation 
of the content of the legal category “constitutional 
legal status of a participant in constitutional pro-
ceedings”. According to the author, the concept of 
“legal status of a person” is a general concept. The 
generic concept is the concept of “special legal sta-
tus”, and the category “individual legal status” is a 
species concept. Taking into account the correlation 
of general generic and species concepts, the con-
tent of the specialized legal category is determined 
“constitutional and legal status of the participant of 
constitutional proceedings”.

Keywords: person, party to proceedings, legal 
position of person, legal status of person, special 
legal status, individual legal status, party to consti-
tutional proceedings, constitutional and legal status 
of party to constitutional proceedings.
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÄÅÐÆÀÂÈ: ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

В статье исследуется вопрос о кон-
ституционных основах регулирования от-
ношений юридической ответственности. 
Основное внимание уделено актуальному 
вопросу правовой системы в Украине. До-
казано, что конституционные законы 
имеют верховенство права на всей терри-
тории Украины. 
Ключевые слова: объективное право, 

юридическая ответственность, норма-
тивные акты, конституционные законы, 
законы, подзаконные акты, органы госу-
дарственной власти, субъективное право, 
нормы права, подотрасли права, институ-
ты права, отрасли права.
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êàôåäðè òåîð³¿ ïðàâà òà äåðæàâè þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
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ÓÄÊ 340.12

Виклад основного матеріалу
Українська правова система в її норма-

тивному виразі надзвичайно ієрархічна. 
Конституція і конституційні закони мають 
верховенство на всій території України. 
Конституція має вищу юридичну силу, 
пряму дію, застосовується на всій території 
України. Закони й інші правові акти, що 
приймаються в Україні, не повинні супе-
речити Основному Закону. 
Конституційні постанови, які регулю-

ють різні аспекти відносин юридичної від-
повідальності з боку правового характеру і 
юридичної сили, є одночасно галузевими, 
оскільки складають зміст конституційно-
го права як галузі права, і підгалузевими, 
оскільки є загальними щодо всіх інших га-
лузей права. 
Конституція закріпила загальні і спе-

ціальні принципи юридичної відповідаль-
ності, визначила об’єктивну сторону ряду 
складу правопорушень, за які повинні 
бути встановлені юридична відповідаль-
ність, підстави і заходи конкретних видів 
юридичної відповідальності - від конститу-
ційної до кримінальної, принципи й осно-
вні процедури юрисдикційного процесу, 
форми судочинства. Встановила заходи 
відновно-компенсаційної і карно-штраф-
ної юридичної відповідальності, що на-
правлені на захист прав і свобод людини 
і громадянина, відшкодування заподіяної 
шкоди, встановлення справедливих пока-
рань за правопорушення. 

Аналіз останніх досліджень
М.В. Вітрук, Ж.О. Дзейко, О.В. Зайчук, 

А. П. Заєць, В.С. Журавський, М.І. Козю-
бра, В.В. Лазарев, Н.В. Теремцова та інші 
вчені. 

Мета: метою дослідження наукової 
статті є дослідження основних завдань роз-
витку нормативно-правового регулюван-
ня відносин юридичної відповідальності. 
Визначити гармонізацію конституційних 
основ і поточного (галузевого) законодав-
ства як найповнішого використання зако-
нодавцем, судами й іншими правознавця-
ми потенціалу конституційних положень 
про юридичну відповідальність у конкрет-
них галузях приватноправових і публічно-
правових відносин.
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Конституційні основи, регулюючі від-
носини відповідальності, в приватному 
і публічному праві повинні знайти адек-
ватний вираз, конкретизацію і розвиток у 
нормах галузевого (поточного) законодав-
ства, адекватно втілювати в судовій і іншій 
правозастосовній практиці їх конституцій-
но-правовий сенс [12].
На сьогодні одним із основних завдань 

розвитку нормативно-правового регулю-
вання відносин юридичної відповідаль-
ності є гармонізація конституційних основ 
і поточного (галузевого) законодавства, 
найповнішого використання законодав-
цем, судами й іншими суб’єктами правоза-
стосування правового потенціалу консти-
туційних положень про юридичну відпові-
дальність у конкретних галузях приватно-
правових і публічно-правових відносин [7].
На забезпечення відповідності консти-

туційним основам норм галузевого (по-
точного) законодавства, які регулюють 
відносини юридичної відповідальності, 
і направлений судовий конституційний 
контроль, що здійснюється органами кон-
ституційного правосуддя в Україні. Кон-
ституційний Суд України не лише знімає 
суперечності між конституційними і зако-
нодавчими положеннями, регулюючими 
відносини юридичної відповідальності, 
але й збагачує характеристику конститу-
ційних основ юридичної відповідальності, 
розвиває окремі елементи їх змісту [10].
У рішеннях і правових позиціях Кон-

ституційного Суду України знайшли кон-
кретизацію та розвиток різноманітні ас-
пекти конституційних основ юридичної 
відповідальності, а саме питання: 1) про 
суть, природу й особливості юридичної 
відповідальності як однієї з правових 
форм державного примушення; 2) відмін-
ності відновно-компенсаційної і репресив-
но-каральної юридичної відповідальності; 
3) про особливості взаємозв’язку відпо-
відальності в публічному і приватному 
праві; 4) про конституційну відповідаль-
ність як самостійний вид відповідальнос-
ті; 5) складі правопорушення як підставі 
настання юридичної відповідальності;-
6) заходах юридичної відповідальності;-
7) принципах юридичної відповідальнос-

ті; 8) процесуальних формах реалізації 
юридичної відповідальності. 
Конституційний Суд відзначав, що 

правомірні дії і вчинки особи, правомірне 
здійснення громадянином своїх прав і сво-
бод не можуть складати об’єктивну сторо-
ну складу правопорушення, зокрема зло-
чини. Конституційний Суд послідовно за-
тверджує принцип визначеності підстави 
юридичної відповідальності, тобто чіткого 
визначення всіх елементів складу право-
порушення, що виключає можливість не-
однозначного їх розуміння й що допускає 
в результаті невизначеності свавілля пра-
возастосовних органів. 
У виборі міри юридичної відповідаль-

ності (як і в конкретному визначенні їх 
змісту) законодавець обмежений вимога-
ми справедливості, відповідності й інши-
ми конституційними і загальними прин-
ципами права. Заходи юридичної відпо-
відальності повинні відповідати характеру 
досконалого протиправного діяння, про-
вині правопорушника, іншим обставинам. 
Основну увагу в ухвалах Конституцій-

ний Суд має приділяти питанням проце-
суальної форми щодо застосування норм 
юридичної відповідальності в контексті дії 
конституційних положень. 
Конституційний Суд стоїть на позиці-

ях, згідно з якими право на судовий захист 
і судове оскарження є абсолютним, не під-
лягає будь-якому обмеженню, тим біль-
ше з питань, що стосуються застосуванню 
норм юридичної відповідальності (санкцій 
карально-штрафного характеру). Право на 
судовий захист припускає наявність кон-
кретних гарантій його реалізації в межах,  
необхідних для забезпечення ефективного 
відновлення в правах за допомогою право-
суддя та має відповідати вимогам справед-
ливості [10]. 
Підстави і заходи юридичної відпо-

відальності, порядок їх застосування ре-
гулюються правовими нормативними ак-
тами, як правило, у вигляді законів. Це 
пояснюється тим, що юридична відпові-
дальність є мірою державного примушен-
ня, застосування якої вимагає особливих 
гарантій дотримання прав і свобод фізич-
них і юридичних осіб, інших суб’єктів сус-



13

Òåðåìöîâà Í.Â., Àáäóëëàºâ Ì.Ô. - Ïðîáëåìà ðåàë³çàö³¿ þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³...

пільних відносин. Законодавство у формі 
юридичної відповідальності складається з 
актів (кодексів), що кодифікують, і окре-
мих законів 
Відносини процесуального характеру, 

що стосуються юридичної відповідальнос-
ті, можуть регулюватися підзаконними ак-
тами [9].
Нові умови суспільного і державно-

правового розвитку актуалізують завдан-
ня вдосконалення нормативно-правового 
регулювання всіх видів юридичної відпо-
відальності, підвищення якості законо-
творчого процесу і законотворчої діяль-
ності, їх орієнтування на дотримання пра-
ва і свобод особи, зміцнення конституцій-
ності, законності і правопорядку. 
Разом із загальними принципами нор-

мативно-правового регулювання юридич-
ної відповідальності існують особливості 
регулювання окремих її видів. Напри-
клад, тенденції нормативно-правового 
регулювання конституційно-правової від-
повідальності по відшкодуванню шкоди, 
заподіяної фізичним і юридичним особам 
у результаті терористичного акту, і адмі-
ністративної карально-штрафної відпові-
дальності [8].
Законодавче регулювання конститу-

ційно-правової відповідальності по від-
шкодуванню шкоди, заподіяної фізичним 
і юридичним особам у результаті терорис-
тичного акту. У сучасну епоху людство ви-
рішує глобальну задачу протидії терориз-
му і боротьби з ним [11].
Одним з основних принципів протидії 

тероризму і боротьби з ним є принцип мі-
німізації і або ліквідації наслідків проявів 
тероризму. Реалізація вказаного принци-
пу зумовила появу нового законодавчого 
регулювання - відповідальності держави 
по відшкодуванню шкоди, заподіяної фі-
зичним і юридичним особам у результаті 
терористичних актів. До цього є необхідні 
і достатні конституційні підстави. 
Наприклад, в Україні [1], Азербай-

джанській Республіці [2], Туркменістані 
[3], як правових державах, особа, її права і 
свободи є вищою цінністю, а їх визнання, 
дотримання і захист - обов’язком держави; 
права і свободи людини й громадянина в 

цих країнах визнаються і гарантуються 
згідно із загальновизнаними принципам і 
нормами міжнародного права і відповідно 
до Основного Закону країни. Вони визна-
чають сенс, зміст і застосування законів і 
забезпечуються правосуддям. 
До визнаних прав особи, що захища-

ються Конституцією, відноситься перш за 
все право на життя як вища соціальна цін-
ність, що охороняється законом, це право 
є основним, невідчужуваним і таким, що 
належить кожному від народження, і пра-
во на охорону здоров’я як невідчужуване 
благо. Обов’язок, що покладається на дер-
жаву, по забезпеченню реалізації і захисту 
названих конституційних прав припускає 
зокрема необхідність приймати заходи до 
відшкодування шкоди, заподіяної життю і 
здоров’ю. 
Отже, терористичні акти – це акти, 

що пов’язані із загибеллю людей, спричи-
ненням шкоди здоров’ю, майну широкого 
коло осіб, настанням інших суспільно не-
безпечних наслідків у цілях порушення 
суспільної безпеки, залякування населен-
ня. 
Держава усвідомлює свою позитивну 

відповідальність по профілактиці, припи-
ненню і ліквідації наслідків терористич-
них актів. Саме держава має взяти на себе 
відповідальність по відшкодуванню шко-
ди, нанесеної особам у результаті терорис-
тичних актів, а не обмежується покладан-
ням цивільно-правової відповідальності 
на терористів. 
Якби відповідальність за шкоду, запо-

діяну особам, покладалася на виконавців 
терористичних актів (наприклад, за пра-
вилами ЦК України), то потерпілі в біль-
шості випадків не мали б практичної мож-
ливості реалізувати своє конституційне 
право на відшкодування шкоди, оскільки 
або особи, що заподіяла шкоду, немає в 
живих, або у них немає засобів, або вони 
не встановлені. 
Важливим є і чинник оперативності 

відшкодування шкоди жертвам терорис-
тичних актів. Відшкодування шкоди, здій-
снюване державою, не стає відтермінова-
ним. 
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У більшості випадків держава, органі-
зовуючи і закріплюючи у конституційному 
законі механізм (підстави, зміст і поря-
док) відшкодування шкоди, заподіяної в 
результаті терористичного акту, виступає 
як публічний орган, що виражає і діє в за-
гальних інтересах, переслідуючи цілі під-
тримки суспільної безпеки і забезпечення 
основних прав і свобод особи. При цьому 
держава виступає не як суб’єкт, що запо-
діяв шкоду, і не як боржник за деліктним 
зобов’язанням. 
Декларація основних принципів пра-

восуддя для жертв злочинів і зловживань 
владою (прийнята 29 листопада 1985 р. 
Резолюцією 40/34 Генеральної Асамблеї 
ООН) передбачає, що особи, якими в ре-
зультаті злочинного діяння заподіяна шко-
да, включаючи тілесні ушкодження або 
моральний збиток, емоційні страждання, 
матеріальний збиток або істотний утиск їх 
основних прав, мають право на доступ до 
механізмів правосуддя і швидку компенса-
цію за нанесеного ним ушкодження відпо-
відно до національного законодавства (п. 
4). Декларація проголосила необхідність 
у випадках, коли компенсацію неможливо 
отримати в повному обсязі від злочинця 
або інших джерел, ухвалення державою 
міри по фінансовій компенсації особам, що 
отримали в результаті насильницьких зло-
чинів значні тілесні ушкодження або, що 
істотно підірвав своє фізичне або душев-
не здоров’я, і сім’ям, зокрема утриманцям 
осіб, щодо загиблих або втратили фізичну 
або психологічну дієздатність у результаті 
такого злочину (п. 12). [4]
Резолюція про терористичну злочинну 

діяльність (прийнята в м. Гавані 27 серп-
ня - 7 вересня 1990 р. Восьмим конгресом 
ООН із попередження злочинності і пово-
дження з правопорушниками) передбачає 
створення належних механізмів захисту 
й ухвалення відповідного законодавства, 
а також виділення достатніх ресурсів для 
надання допомоги й надзвичайної допо-
моги жертвам тероризму і заохочення 
міжнародного обміну досвідом із даного 
питання (п. п. 23, 24) [5]. 
Згідно з Головними принципами в га-

лузі прав людини та боротьби з терориз-

мом (затверджені 11 липня 2002 р. на 804-
му засіданні Комітету міністрів Ради Єв-
ропи) держава повинна сприяти відшко-
дуванню збитку жертвам терористичних 
актів, здійснених на його території, якщо 
відшкодування збитку за нанесені калі-
цтва і заподіяну шкоду здоров’ю не може 
бути повністю забезпечене за рахунок ін-
ших джерел, зокрема шляхом конфіскації 
майна, що належить виконавцям, органі-
заторам і спонсорам таких актів [6].
Важливим є питання про те, яким чи-

ном держава відшкодовує шкоду, що на-
несена фізичним і юридичним особам. 
Терористичний акт, як правило, супрово-
джується великою кількістю потерпілих і 
жертв, що викликає необхідність відшко-
дування нанесеної ним шкоди іншим спо-
собом, ніж шляхом індивідуального звер-
нення жертв терористичних злочинів до 
компетентних державних органів. Тому 
держава використовує загальний метод 
відшкодування шкоди, заподіяної особам 
у результаті терористичного акту, на осно-
ві спеціального закону, в якому передба-
чаються способи і заходи відшкодування 
шкоди на рівних підставах для всіх осіб, 
що постраждали від терористичних актів. 
Сукупність вартості повинна забезпечити 
відшкодування шкоди в якнайповнішому 
обсязі. 

Як висновок, реалізація юридичної 
відповідальності держави має здійсню-
ватись, наприклад такими способами, як 
відшкодуванням шкоди, що заподіяно фі-
зичним і юридичним особам у результаті 
терористичного акту; соціальною реабілі-
тацією осіб, що постраждали в результаті 
терористичного акту. Соціальна реабіліта-
ція осіб, що постраждали в результаті те-
рористичного акту, включає психологічну, 
медичну і професійну реабілітацію, право-
ву допомогу, сприяння в працевлаштуван-
ні, надання житла. Соціальна реабілітація 
вказаної категорії осіб проводиться в ці-
лях їх соціальної адаптації і їх інтеграції 
в суспільство. Джерелами фінансування 
соціальної реабілітації осіб, що постражда-
ли  внаслідок терористичного акту, мають 
бути кошти Державного бюджету, а також 
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кошти місцевого бюджету, на території 
якого здійснений терористичний акт, і ін-
ших джерел, що передбачено законодав-
ством. 
Отже, поточне, галузеве законодавство 

має розвиватись у напрямі конкретизації 
і якнайповнішого використання конститу-
ційно-правових основ регулювання відно-
син юридичної відповідальності. 
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The article is headlined the problem of 

realization of legal liability of the state: theo-
retical and legal aspect. The article explores 
the issues of legal regulation of legal liability 
relations. The focus is on the current issue 
of the legal system. It has been proved that 
constitutional laws have supremacy through-
out Ukraine. Тhe purpose of the research of 
the scientifi c article is to research the main 
tasks of the development of regulatory legal 
relations of legal responsibility.The main idea 
of the article is ddetermine the harmoniza-
tion of the constitutional framework and the 
current legislation fullest use of legislators, 
courts and other lawyers potential constitu-
tional provisions on legal responsibility in 
specifi c areas of private and public relations.

The author specifi es that the state uses 
the general method of compensation for the 
harm caused to persons as a result of a ter-
rorist act, on the basis of a special law, which 
provides methods and measures of compen-
sation on an equal basis for all persons who 
suffered from terrorist acts. The aggregate 
value should ensure that the damage is fully 
repaired.

The article is devoted to choosing the ex-
tent of legal responsibility (as well as in the 
specifi c defi nition of their content), the legis-
lator is limited by the requirements of justice, 
conformity and other constitutional and gen-
eral principles of law. Legal liability measures 
should be consistent with the nature of the 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується питання щодо 

правового регулювання відносин юридичної 
відповідальності. Основну увагу приділено ак-
туальному питанню правовій системі. Дове-
дено, що конституційні закони мають верхо-
венство права на всій території України. 
Ключові слова: об’єктивне право, юридич-

на відповідальність, нормативні акти, кон-
ституційні закони, закони, підзаконні акти, 
органи державної влади, суб’єктивне право, 
норми права, підгалузі права, інститути 
права, галузі права.

wrongful act, the offender’s fault, and other 
circumstances.

The author notes that the obligation of 
the state to ensure the implementation and 
protection of these constitutional rights im-
plies in particular the need to take measures 
to compensate for damage to life and health.

The author comes to conclusions that the 
realization of the legal responsibility of the 
state should be carried out, for example, by 
such methods as compensation for the dam-
age caused to natural and legal persons as a 
result of a terrorist act; social rehabilitation 
of the victims of the terrorist act.

Keywords: objective law, legal responsibil-
ity, normative acts, constitutional laws, laws, 
by-laws, state bodies, subjective law, norms of 
law, sub-branches of law, institutions of law, 
branches of law.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÏÐÎÖÅÄÓÐÈ 
ÄÎÊÈÌÀÑ²¯ Â ÑÒÀÐÎÄÀÂÍ²Õ ÀÔ²ÍÀÕ

Статья посвящена исследованию одно-
го из институтов афинской демократии - 
«докимасии», специальной проверки перед 
занятием административных и судебных 
должностей. Рассматриваются особенно-
сти проведения такой проверки, которая 
заключалась в выяснении наличия или 
отсутствия специальных оснований для 
занятия должностей. Последовательно ис-
следуются каждая из требований, которые 
предъявлялись к кандидатам на замещение 
административной или судебной должно-
сти, а именно: наличие полных граждан-
ских прав, исполнение обязанностей воен-
ной службы, уплаты налогов, проявления 
уважения к предкам и богам и наличие 
профессиональных качеств для занятия 
отдельных должностей в военной и финан-
совой сфере. Акцентируется внимание на 
том, что несоответствие установленным 
требованиям при прохождении проверки 
докимасии вела к неутверждению лица на 
соответствующую должность.
Ключевые слова: «докимасия», «афин-

ская демократия», «государственный 
строй Афин», «афинское гражданство», 
«цензовые требования», «Гелиэя», «колле-
гия архонтов в Афинах», «коллегия стра-
тегов в Афинах».

 ËÅÂ×ÓÊ Ìàð³ÿ Â’ÿ÷åñëàâ³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
³ñòîð³¿ ïðàâà òà äåðæàâè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà

сучасні демократичні держави. З одного 
боку, це була, напевно, найбільш реаль-
на демократія у світовій історії. Громадя-
ни управляли державою не через своїх 
виборних представників, як у наші дні, а 
безпосередньо, регулярно збираючись на 
народні збори і вирішуючи на них всі най-
важливіші питання політичного життя, за 
повної відсутності бюрократії. З іншого 
боку, будь-яка антична демократія була 
«демократією для меншості». Не тільки 
раби, але і жінки, низка інших соціаль-
них прошарків не мали громадянських і 
політичних прав. Проте і можливість ко-
ристування громадянами своїми правами 
пов’язувалась з певними умовами. Такою 
особливою і, водночас, обов’язковою умо-
вою було проходження спеціальної пере-
вірки – докимасії перед зайняттям адміні-
стративних і судових посад в Афінах. 

Метою даної публікації є дослідження 
сутності та особливостей проведення до-
кимасії в Стародавніх Афінах в часи роз-
квіту демократії, коли зайняття держав-
них посад відбувалось жеребкуванням, 
зумовлюючи необхідність у перевірці на-
явності особливих громадянських якостей 
у кандидатів на посади.

Аналіз публікацій, у яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. До-
слідження державного устрою Стародав-
ніх Афін та їх демократичного ладу були 
предметом дослідження в роботах різних 

Вступ
Афінська демократія – перша у світо-

вій історії демократія, яка стала зразком 
для всіх наступних демократичних дер-
жав. Вона одночасно схожа і не схожа на 
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учених, починаючи з кінця ХІХ ст., зокрема, 
В.П. Бузескула, В.В. Латишева, С.О. Жебе-
льова, Н. Кареєва. У радянські часи про-
блематика афінської демократії, полісної 
організації, прав громадян мало цікави-
ла науковців, поступаючись дослідженню 
сфери класових протиріч та рабства в часи 
античності. Тільки з останньої чверті ми-
нулого століття активізувались наукові по-
шуки в зазначеній сфері. Ця проблема до-
сліджувалась і продовжує досліджуватись 
Ю. В. Андреєвим, О.І. Зайцевим, Г.Л. Ко-
лобовою К.М., Кошеленком, Е. Д. Фроловим, 
В.П. Яйленком, окремі аспекти розглядають-
ся в роботах Л.М. Глускіною, Г.Т. Залюбо-
віною, Л.П. Маринович, В.М. Строгецьким, 
І.А. Шишовою, Х. Туманса, В.В. Ставнюка. 
Окремо питання історії держави і пра-
ва Стародавніх Афін досліджувало бага-
то вчених-юристів, а саме: В.М. Катрич,-
О.О. Шевченко, С.Л. Утченко, Б.С. Грома-
ков, І.Є. Суриков, М.С. Корзун та ін. На-
укові надбання згаданих учених у контек-
сті дослідження окремих питань держав-
но-правового розвитку Стародавніх Афін 
заслуговують на увагу. Разом із тим про-
блема глибшого аналізу окремих аспектів 
функціонування афінської демократії, до 
якої слід віднести і спеціальну процедуру 
«докимасії», залишається поза належною 
увагою науковців. 

Викладення основного матеріалу
Державний апарат Афінської республі-

ки у V-IV ст. до н.е. формувався шляхом 
виборів, що відбувались щороку на осно-
ві відкритого голосування на Народних 
зборах (еклесії) або за жеребом. Вперше 
вибори за жеребом було введено за часів 
Клісфена в Афінах для обрання найвищих 
посадових осіб – архонтів. Після Клісфена 
заміщення публічних посад за допомогою 
жереба певний час не застосовувалося і 
знову було введено тільки при архонті Те-
лесині (487-486 рр.). Починаючи з часів 
Перікла, в Афінах більшість державних 
посад заміщувалась саме за допомогою же-
реба. Жеребкуванням, в уявлені афінян, 
можна було домогтися істинної рівності 
громадян, адже навіть за умови відкри-
того голосування, вплив на чиюсь думку 

шляхом підкупу чи погроз і забезпечення 
перемоги багатим та впливовим людям за-
лишався можливим.
Вибори чиновників за жеребом 

відбува лися у храмі Тезея під головуван-
ням фесмо фетів. Для цього ставили дві 
урни, в одній з яких були імена кандида-
тів, які претендува ли на певну посаду, на-
писані на табличках, а в іншій відповідна 
кількість білих і чорних квасолин. Архонт 
витягав одночасно та бличку і квасолину. 
Якщо квасоля була бі лою, кандидат вва-
жався обраним [7, с. 110]. Таким чином, 
кожен повноправний громадянин Афін 
мав право балотуватися на певну посаду, 
від нього не вимагалися особливі здібнос-
ті і спеціальні знання, проте саме по собі 
обрання за жеребом не означало подаль-
шого обов’язкового зайняття посади – всі 
кандидати мали пройти спеціальну пере-
вірку – докимасію.
Процедура докимасії в Стародавніх 

Афінах полягала в перевірці наявності або 
відсутності підстав для зайняття посад: 
повних громадянських прав, виконання 
обов’язків військової служби, сплати по-
датків, прояву поваги до предків і богів та 
деяких інших. Докимасія була також і на-
дійним засобом, яким могли користатись 
пануючі кола для недопущення небажано-
го для них кандидата до посади. 
Суть процедури докимасії зводилась до 

того, що особі, яка її проходила, задавали 
певні питання, метою яких було встано-
вити, чи задовольняє кандидат умовам, 
необхідним для заняття даної посади (вік, 
ценз, наявність або відсутність заборгова-
ності на користь держави тощо), а також 
питання, спрямовані на те, щоб виявити 
громадську і політичну позицію кандида-
та. Якщо він відповідав на них незадовіль-
но або в разі наявності свідчень, що викли-
кали сумніви щодо його права на зайняття 
посади, то справа передавалася до суду, 
який остаточно і вирішував питання про 
допущення кандидата до посади.
Як зазначають дослідники, питання, 

що ставились кандидату на посаду, аж ніяк 
не стосувались наявності чи відсутності у 
нього особистих здібностей до заняття по-
сади; в демократичному місті, яким були 



19

Ëåâ÷óê Ì.Â. - Îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè äîêèìàñ³¿ â ñòàðîäàâí³õ Àô³íàõ

Афіни, наявність таких здібностей перед-
бачалася у кожного громадянина [1, с. 425]. 
Це легко пояснити через досвід і знання, 
які більшість афінських громадян легко 
набували завдяки публічності державного 
життя. Пересічний афінський громадянин 
постійно залучався до участі в держав-
ному житті полісу. Так, він брав участь у 
зборах дему та зборах філи, де розгляда-
лись фінансові питання про збір грошей і 
розподіл витрат, приймались постанови, 
обирались судді і посадовці. Три рази на 
місяць регулярно він повинен бути при-
сутнім на народних зборах і голосувати за 
вирішення ключових питань внутрішньої 
і зовнішньої політики. Обов’язок громадя-
нина не обмежувався суто голосуванням. 
Коли наступала його черга, йому доводи-
лося бути посадовцем у своєму демі або у 
своїй філі. У середньому через два роки 
на третій він обирався до Геліеї геліастом, 
тобто суддею, і він проводив весь цей рік 
у судах, вирішуючи справи. Не було жод-
ного громадянина, який би не обирався 
принаймні двічі за своє життя до участі в 
Раді 500, готуючи всі постанови народних 
зборів, вирішуючи нагальні справи життя 
полісу. Нарешті, він міг бути державним 
посадовцем, архонтом, стратегом чи будь-
яким іншим, якщо на нього випадав жереб 
або вибір. Люди все своє життя проводили 
в самоврядуванні. Як видно, досвід учас-
ті в політичному житті полісу в афінських 
громадян був визначний, саме тому в про-
цесі докимасії наявність цього досвіду і не 
перевіряли.
Тільки при призначенні на посади, що 

вимагали особливого професійного досві-
ду і якостей, наприклад, на військові поса-
ди, питання, що пропонувалися під час до-
кимасії, ймовірно, стосувалися і особливих 
професійних якостей кандидата для гідно-
го несення служби на займаній посаді. 
Відтак, звичайною метою випробу-

вання було лише встановити, чи наявні 
у кандидата необхідні для заняття місця 
громадянські якості, тобто чи походить 
він від батьків-громадян, чи дотримується 
він відомих державних культів (шануван-
ня Зевса і Аполлона), чи брав він участь 
у походах, чи користується він усіма гро-

мадянськими правами стану (чи не була 
накладена атимія), чи досяг він законного 
30-річного або іншого віку для зайняття 
посади тощо. 
У процесі докимасії, в першу чергу, 

перевірялась наявність афінського грома-
дянства. Громадянином Афін після закону 
Перікла 451-450 рр. до н.е. могла вважа-
тись тільки особа чоловічої статі, обидва 
батьки якої були афінськими громадяна-
ми. Жінки, хоч і народжені від повноправ-
них громадян Афін, статусу громадян не 
набували.
Крім громадянства за народженням, 

хоч і у виключних випадках, проте існу-
вала процедура надання афінського гро-
мадянства. В Афінах досить обачливо від-
носились до надання громадянства інозем-
цям, і цьому приділялась значно більша 
увага, ніж, наприклад, у Римі. Незважаючи 
на те, що за загальним правилом іноземці 
не могли набувати громадянства, історія 
знає такі виключні випадки, коли грома-
дянство надавалось чужинцям, проте це 
мало місце в рідкісних випадках, напри-
клад, за особливі заслуги перед державою. 
Процедура надання громадянства пе-

редбачала розгляд цього питання на двох 
поспіль народних зборах. На останніх на-
родних зборах відбувалось голосування з 
цього питання, при чому таємне. Надання 
громадянства мало бути схвалене не мен-
ше 6000 голосами. Проте, навіть у цьому 
випадку, це рішення, як взагалі і всі зако-
ни, прийняті народними зборами, могло 
бути опротестоване протягом одного року 
[1, с. 387 ].
Набуте таким чином громадянство від-

різнялось за обсягом прав від громадян-
ських прав, отриманих за народженням 
від афінських громадян та містило певні 
обмеження. Так, за твердженням В.П. Бу-
зескула, особа, яка отримала право грома-
дянства, наприклад, не могла бути обра-
на на посаду архонтів; тільки його сини, 
якщо вони були народжені від законного 
шлюбу з афінянкою, набували всіх прав 
афінського громадянина [2, с. 231 ].
У процесі докимасії перевірці підлягав 

і віковий ценз кандидатів на посади. За за-
гальним правилом в Афінах до участі на 
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народних зборах допускались громадяни-
чоловіки, які досягли 20-річного віку, про-
йшли обов’язкове військове навчання з 18 
до 20 років та були занесені до списків гро-
мадян. Проте для зайняття управлінських 
посад встановлювались більш високі вікові 
цензи, що і підлягало перевірці в процесі 
докимасії.
Для зайняття більшості посад необхід-

ною умовою було досягнення 30 років, але 
існували винятки з цього правила. Так, 
державних суддів-діететів, яких можна від-
нести до третейських суддів, обирали що-
річно за жеребом серед громадян, які дося-
гли 60 років, тобто з громадян, що належа-
ли до старшого призовного віку [3, с. 112]. 
Очевидно, що такий високий віковий ценз 
був пов’язаний з тим, що така особа мала 
мати життєвий досвід для вирішення су-
дових суперечок. Від обов’язків діететів не 
можна було відмовитися під страхом на-
кладення атимії (позбавлення громадян-
ських прав). Винятки допускалися тіль-
ки для осіб, зайнятих у цей рік на іншій 
громадській посаді або для осіб, які зна-
ходились за межами країни. Діетети роз-
глядали значну масу цивільних справ, що 
стосувались порушення прав і обов’язків, 
і порівняно незначні кримінальні справи.
Досягнення 40 років було обов’язковою 

умовою для зайняття посади стратегів в 
Афінах, які виконували функції воєначаль-
ників, але разом з тим набули ролі найваж-
ливіших посадових осіб держави, завдяки 
можливості впливати на законодавство і 
права займати посаду кілька разів поспіль 
(наприклад, Перікл був стратегом 15 років 
поспіль, Фокіон – 45 разів протягом жит-
тя).
У часи Перікла і утвердження афінської 

демократії, фактично всі афінські грома-
дяни отримали можливість займати вищі 
посади. Майновий ценз не враховувався. 
Виняток становили посади еллінотаміїв 
– скарбників Афінської держави, збирачі 
податків в Афінському морському союзі [4, 
с. 86], функції яких полягали в збиранні 
грошових внесків з союзників і в управ-
лінні загальною союзної скарбницею. Для 
заняття цієї посади був потрібний ценз, 
оскільки скарбники повинні були відпові-

дати своїм майном за ввірену їм скарбни-
цю [5, с. 243].
Відсутність заборгованості становило 

важливу частину докимасії. Наявність за-
боргованості перед державою було пе-
решкодою для зайняття всіх державних 
посад. Заборгованість могла мати місце в 
разі несплати боргу, невиплати судових 
мит і штрафів, які накладались у якості по-
карання за вчинений проступок, несплати 
добровільних державних внесків та осо-
бливих податків тощо.
Перешкодою до зайняття посад, яка 

перевірялась у ході докимасії, було і не-
схвалення звіту про діяльність на колиш-
ній посаді. Усі посадові особи після закін-
чення терміну служби повинні були пода-
вати звіт про свою діяльність і, головним 
чином, звіт грошовий. Грошові звіти пе-
ревіряла колегія 10 логістів і допомагала 
їм колегія синегорів, з інших питань звіт 
приймала колегія евфінів. Кожен грома-
дянин міг порушити обвинувачення проти 
посадових осіб, вказати на їх зловживан-
ня. Слідом за логістами звіт перевірявся 
судом, за яким залишалося в цій справі 
останнє слово. До затвердження звіту гро-
мадянин, який займав посаду, не міг бути 
обраний на іншу посаду, не міг також ви-
їхати за межі держави і не мав права роз-
поряджатися своїм майном.
Ще одною сферою, яка підлягала пере-

вірці було виявлення поваги до культу бо-
гів і до своїх предків. Так, у ході перевірки 
кандидатам ставили питання, чи шанують 
вони Зевса і Аполлона, чи знають, де по-
ховані їхні предки тощо. 
Деякі особливості проходження пе-

ревірки встановлювались для зайняття 
найвищих посад в Афінах, наприклад ар-
хонтів. Докимасія архонтів після реформ 
Клісфена, коли на посади архонтів стали 
обирати не шляхом виборів, а за жеребом, 
проводилась, у першу чергу, для того, аби 
не допустити до цієї посади випадкових, 
корисливих і неосвічених людей. Архонти 
проходили докимасію перед Радою 500 і 
перед судом Гелієї, інші посадові особи – 
тільки перед судом Гелієї. Щодо архонтів 
застосовувалося подвійна перевірка в тому 
разі, якщо кандидат на посаду архонта 
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відповідав незадовільно на поставлені пи-
тання або якщо хтось з громадян подавав 
відомості, що викликали сумнів щодо його 
права на зайняття посади. У такому разі 
справа передавалася до суду, який оста-
точно вирішував питання про допущення 
кандидата до можливості зайняття посади 
архонта. 
Кандидат в архонти мав довести наяв-

ність афінського громадянства в обох своїх 
батьків, відсутність фізичних вад і поро-
ків, благочестя по відношенню до пред-
ків, проходження військової служби і по-
вну сплату податків. Після цієї перевірки, 
архонт приносив клятву виконувати свої 
обов’язки належним чином і давав обіцян-
ку побудувати золоту статую богам в нату-
ральну величину, якщо буде брати хабарі 
[6, с. 35].
Для зайняття посади члена Гелієї – ге-

ліаста необхідним було досягнення 30 ро-
ків, встановлення, що кандидат не перебу-
ває державним боржником і не позбавле-
ний громадянської честі, тобто не засудже-
ний до атимії, позбавлення громадянських 
прав [3, с. 96]. Якщо до складу Гелієї оби-
ралася особа, яка не мала на те права, то її, 
в разі доведення обвинувачення, засуджу-
вали до нового покарання або штрафу.-
В останньому випадку винний утримував-
ся у в’язниці аж до повної сплати початко-
вого боргу і накладеного штрафу.
Особливі вимоги встановлювались і 

для заняття посади стратега. Військове 
командування, пов’язане з управлінням 
на флоті і, неминуче, з дипломатією, ви-
магало особливих фахових здібностей, і 
чим складнішою ставала зовнішня політи-
ка Афінської держави, тим більше тут по-
трібні були фахівці. Стратегам надавалися 
також важливі фінансові повноваження: їм 
доводилося завідувати військовим бюдже-
том. Тому стратегія залишилася виборною 
посадою і набула вагомого значення. Не 
дивно, що для зайняття посади стратегів 
встановлювались вищі вимоги, ніж для 
інших управлінських посад. Відтак, крім 
більш високого вікового цензу в 40 років, 
звичайної кваліфікації, яка пред’являлась 
до всіх афінських магістратів, стратег по-
винен був мати власність в Аттиці, перебу-

вати в законному шлюбі та мати законних 
синів у віці не молодше 10 років. Особливі 
умови виборів стратегів відкритим голо-
суванням забезпечували збереження цієї 
посади в руках представників панівної 
верхівки. Вибори проводилися відкритим 
голосуванням. Стратеги виконували свої 
обов’язки безоплатно, хоча більшість по-
сад в Афінах були платними. 
Докимасія завершувалась голосуван-

ням: відкритим у Раді 500 і закритим у 
Гелієї. Таким чином, усі посадові особи 
підлягали ніби затвердженню на посаді 
цими колегіальними органами. У разі ви-
явлення в ході перевірки обставин, які не 
дозволяли зайняти ту чи іншу посаду, кан-
дидати не могли бути допущені до вико-
нання державної служби на обрані посади 
та позбавлялись такого права.
Підводячи підсумок, докимасію мож-

на визначити як особливу перевірку, якій 
підлягали особи, обрані на посади в Афі-
нах як за жеребом, так і шляхом відкрито-
го голосування, з метою встановлення на-
явності чи відсутності підстав для зайнят-
тя тої чи іншої посади, зокрема, грома-
дянських прав, вікового цензу, виконання 
військових обов’язків, відсутності боргів, 
шанування богів і предків, професійних 
здібностей (для деяких посад). Така пере-
вірка була зумовлена процедурою обран-
ня на більшість державних посад в Афінах, 
які заміщувались шляхом жеребкування і 
вимагала перевірки наявності громадян-
ських якостей для зайняття посад.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню одного 

з інститутів афінської демократії – «докима-
сії», спеціальної перевірки перед зайняттям 
адміністративних і судових посад. Розгля-
даються особливості проведення такої пере-
вірки, що полягала в з’ясуванні наявності або 
відсутності спеціальних підстав для зайнят-
тя посад. Послідовно досліджуються кожна 
з вимог, що пред’являлись до кандидатів на 
заміщення адміністративної чи судової поса-
ди, а саме: наявність повних громадянських 
прав, виконання обов’язків військової служби, 
сплати податків, прояву поваги до предків і 
богів та наявність професійних якостей для 
зайняття окремих посад у військовій та фі-
нансовій сфері. Акцентується увага на тому, 
що невідповідність встановленим вимогам 
при проходженні перевірки докимасії мала 
наслідком незатвердження особи на відповід-
ну посаду.
Ключові слова: «докимасія», «афінська де-

мократія», «державний лад Афін», «афінське 
громадянство», «цензові вимоги», «Геліея», 
«колегія архонтів в Афінах», «колегія стра-
тегів в Афінах».
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The article is devoted to the study of one 

of the institutes of Athenian democracy – «do-
kimassiya», a special examination, which was 
held choosing by lot or elections candidate be-
fore the occupation of administrative and judi-
cial posts. The peculiarities of carrying out such 
an examination were considered, which was to 
fi nd out whether or not there were grounds for 
taking offi ce: full civil rights, reaching a certain 
age, fulfi lling duties of military service, paying 
taxes and, in some cases, property qualifi ca-
tions for occupation of certain positions, as well 
a manifestation of respect for ancestors and 
gods, etc.

It is noted that the purpose of this proce-
dure was to establish whether the candidate 
satisfi ed the conditions necessary for the oc-
cupation of this position. The peculiarities of 
the verifi cation during the documentation of 
each of the requirements were analyzed and it 
was established that for the occupation of most 
administrative and judicial positions in Athens, 
the following requirements, which were to be 
clarifi ed, were established: male gender; pres-
ence of the Athenian citizenship: the origin of 
the person from the parents – the full-fl edged 
Athenian citizens was ascertained or the legal 
capacity of citizens was checked if their citizen-
ship was granted by the state for special mer-
its; reaching the age of 30 years, and for some 
posts even 60 years of age; absence of debt to 
the state in case of non-payment of debt, non-
payment of court fees and fi nes, non-payment 
of voluntary state fees and special taxes; for for-
mer offi cials, the obligatory condition was the 
approval by the court of a cash statement of 
their activities in the former post; compulsory 
military service. The candidate’s compliance 
with these requirements was a prerequisite for 
taking an administrative or judicial position.

Key words: «dokimassiya», «Athenian de-
mocracy», «Athens state system», «Athenian 
citizenship», «qualifi cation requirements», «He-
lieya», «College of Archons in Athens», «College 
of Strategists in Athens».
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Саме тому метою даної роботи є визна-
чення і дослідження основних складових 
юридичної технології тлумачення. 
У своїй роботі Вольфовська Я.С. наводить 

перелік основних складових юридичної тех-
нології тлумачення, а саме: 1)  компе-
тентні органи, фізичні і посадові особи, які 
представляють конкретні люди, які володі-
ють відповідними знаннями, здібностями, 
установками, поглядами, уміннями, навика-
ми, майстерністю і тому подібне у сфері юри-
дичного тлумачення; 2) об’єкти і предмети, 
що підлягають з’ясуванню і роз’ясненню;-
3) система загальносоціальних, технічних і 
спеціально – юридичних засобів правової ін-
терпретації (техніка тлумачення); 4) сукуп-
ність прийомів, способів і методів оптималь-
ного використання вказаних вище засобів 
(тактика тлумачення); 5) п р и н ц и п и , 
плани і прогнози суб’єктів інтерпретацій-
ної діяльності (стратегія тлумачення); 6)ін-
терпретаційні дії і операції; 7)процесуальні 
форми цієї діяльності (правораз’яснюючі 
стадії, режими); 8) показники, що харак-
теризують якість офіційного юридичного 
тлумачення і його результатів; 9) параметри 
ефективності інтерпретаційної діяльності; 
10) ресурсозабезпеченість юридичного 
тлумачення (фінансові, трудові і інші ви-
трати); 11) відповідні види контролю і на-
гляду за законністю, якістю і ефективністю 
правороз’яснюючих дій і операцій суб’єктів, 
ухвал, що виносяться, і актів, їх оформлення 
і так далі [3 ,С.25-26].

Проблеми тлумачення правових при-
писів завжди привертали увагу як науков-
ців так і практиків. Разом з тим, такий інте-
рес до вказаних питань у певні періоди часу 
може підвищуватися, що обумовлюється на-
ступним обставинами. За останні три деся-
тиліття вся законодавча база країни зазнала 
тотального оновлення, тисячі нових законів 
та підзаконних актів, десятки кодексів було 
прийнято і введено в дію. І що цілком за-
кономірно, поступово виявляються певні 
складності в розумінні та застосуванні окре-
мих положень таких нормативно-правових 
актів, для подолання яких необхідним є удо-
сконалення технології юридичної інтерпре-
тації. Для вирішення таких задач необхідно 
вивчати і застосовувати як традиційні зна-
ння з інтерпретації, засновані на викорис-
танні таких наук, як: філософія, філологія, 
історія, так і звернути увагу на удосконален-
ня спеціальних правових знань у цій сфері і 
виробленні науково обґрунтованих підходів 
до тлумачення в праві з урахуванням потреб 
і викликів сьогодення.
Вищезазначене питання розглядало-

ся в працях таких учених, як Л.С. Алєксєєв,
С. І. Вільнянский, Я. С. Вольфовська,-
С. А. Голунський, А. І. Денисов, Б. В. Ма-
лишев, О. В. Москалюк, А. С. Піголкін,--
М. С. Строгович, Ю. Т. Ткаченко,--
А. С. Шляпошніков та ін. Проте досі вчені 
не дійшли згоди щодо основних положень 
і компонентів структури і технології тлума-
чення. 
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З наведеного вище можемо побачити 
складність, багатогранність вказаного про-
цесу, його залежність від різних чинників як 
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. 
Отже, враховуючи це, у рамках даної статті 
вважаємо за доцільне окреслити основні по-
ложення, які стосуються головних складо-
вих процедури тлумачення норм права, що 
відображені на рис. 1

Перші з них – суб’єкт і об’єкт тлу-
мачення, які є визначальними в 
правоінтерпретаційній процедурі. 
Суб’єкт визначає предмет (матеріальні і 

нематеріальні блага, суспільні відносини та 
ін.), на який направляється його юридична 
діяльність, формуючи свої цілі. Активність 
суб’єкта полягає у вчиненні ним, у межах 
чиних прав, норм юридичних дій (бездіяль-
ності), метою яких є отримання бажаного 
результату і які зумовлюють юридичні на-
слідки. Одночасно суб’єкт може використо-
вувати допустимі правом предмети і явища, 
що допомагають забезпечити діяльність.-
У результаті цього у суб’єкта є особистий чи 
суспільно значимий результат, який пови-
нен задовольнити його потребу. З’ясування 
змісту нормативно-правових актів вимагає 

іноді значних зусиль від суб’єктів правозас-
тосування, знання правової, літературної і 
спеціальної термінології, оскільки норма-
тивно-правові акти викладені на літератур-
ній мові, в різних сферах суспільних відно-
син і знань. 
У процесі тлумачення норм права суб’єкт 

тлумачення аналізує, яке місце та або інша 
правова норма займає або займатиме в сис-

темі правових норм, 
а також визначає, 
яка норма буде за-
гальною, а яка – 
спеціальною, яка 
норма буде первин-
ною, а яка – друго-
рядною і т. п. Таким 
чином, з’ясувавши 
сенс нормативного 
припису суб’єкт тлу-
мачення повинен 
враховувати ієрар-
хічне розташування 
джерел права.
Т л у м а ч е н н я 

норм права про-
водиться всіма 
суб’єктами, які їх 
реалізують. Про-
те розрізняється 
юридичне значення 
результатів тлума-
чень у залежності 

від того, хто тлумачить норми права. А тому 
важливим є питання класифікації видів тлу-
мачення за його суб’єктами. 
На цій підставі тлумачення розділяється 

на офіційне і неофіційне. Їх розмежування, 
на наш погляд, полягає у двох аспектах:

1. Статус суб’єктів: офіційне – компе-
тентні органи та органи влади різного рів-
ня, неофіційне – будь-який суб’єкт правових 
відносин. 

2. Юридичне значення результатів: офі-
ційне – результати обов’язкові для суб’єктів 
права, неофіційне – результати можуть ви-
користовуватися лише як рекомендації та 
не мають обов’язкового значення. 
У цьому аспекті слід погодитися з І. 

Сабо, який пропонує види тлумачення роз-
глядати в трьох розрізах: компетентність 

Рис. 1. Основні складові юридичної технології тлумачення
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суб’єкта тлумачення, обов’язковість резуль-
татів тлумачення, цільові групи, для яких 
тлумачення обов’язкове [13, С.261].
Офіційне тлумачення необхідно відріз-

няти від офіціозного (роз’яснення поза ді-
яльністю, пов’язаною з функціями держав-
ної влади і управління), яке є різновидом 
неофіційного тлумачення і не тягне юри-
дичних наслідків [12, С.20-21].
Функція офіційного тлумачення закрі-

плена за компетентними державними орга-
нами, і результати цього процесу обов’язкові 
для всіх суб’єктів права. У свою чергу, дане 
тлумачення підрозділяється на автентичне і 
легальне. 
Даної думки дотримуються харківські 

цивілісти, вважаючи, що під автентичним 
тлумаченням слід розуміти обов’язкове тлу-
мачення, яке виходить від органів влади, 
уповноважених законом давати роз’яснення 
в межах їх компетенції [17, С.42].
Автентичним тлумаченням займається 

орган, що безпосередньо видав норматив-
ний акт. Таким чином, якогось спеціального 
дозволу йому для діяльності відносно тлума-
чення власних актів не потрібно. Він здій-
снює це в силу своєї функціональної ком-
петенції. Наприклад, Міністерство фінансів 
України може дати роз’яснення у вигляді 
інструкції або окремого листа щодо тлума-
чення окремих положень виданих раніше 
стандартів або наказів.
Дана практика склалася ще з радян-

ських часів. Так згідно зі ст. 49 Конститу-
ції СРCP Президія Верховної Ради CРCP 
дає тлумачення чинних законів СРСР, а за 
конституціями союзних республік таке пра-
во мають Президії Верховних Рад союзних 
республік щодо тлумачення законів союз-
них республік. У той же час тлумачення за-
кону за допомогою нового закону взагалі не 
є тлумаченням, а новим законом, відмінність 
якого в тому, що оскільки він роз’яснює по-
передній, то за ним визнається зворотна дія, 
тобто він поширюється на всі відносини, 
що виникають за дії колишнього закону, в 
роз’яснення якого новий закон виданий.
Правотворчий орган дає автентичне 

тлумачення як у тексті самого акта (дефіні-
тивної норми), так і в актах спеціальних.-
У першому випадку мова йде про примітки 

до певних статей кодексів. Наприклад, Ци-
вільного кодексу, де в прикінцевих та пере-
хідних положеннях містяться роз’яснення 
щодо застосування цивільних норм стосов-
но строку набрання чинності кодексом.
До спеціальних актів можна віднести 

закони, які більш повно роз’яснюють текст 
Цивільного кодексу України. Щодо спеці-
альних актів можна назвати також Тлума-
чення КТМФЗ 15 «Угоди про будівництво 
об’єктів нерухомості» [16], видане Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку.
Зі свого боку легальне тлумачення здій-

снюється органом, спеціально уповноваже-
ним на те законом. Легальне тлумачення 
дається компетентним органом, який не є 
видавцем даної правової норми. Право на 
тлумачення він отримує через спеціальні 
повноваження або окремі доручення вищес-
тоящих органів. 
Так, наприклад, згідно зі ст.90 Цивіль-

ного кодексу України «юридична особа по-
винна мати своє найменування, яке містить 
інформацію про її організаційно-правову 
форму та назву. Найменування юридичної 
особи вказується в її установчих докумен-
тах і вноситься до єдиного державного ре-
єстру»[18]. Вимоги щодо написання найме-
нування юридичної особи або її відокрем-
леного підрозділу затверджені спеціальним 
наказом Міністерства юстиції України [11], 
яке згідно з п. 5 ст. 4 ЦКУ наділено правом 
видавати нормативно-правові акти, що ре-
гулюють цивільні відносини. 
Заслуговує на увагу в розрізі розгляду 

питання суб’єктів тлумачення підхід зако-
нодавця, викладений у ст. 52 Податкового 
кодексу України, згідно з яким контролюючі 
органи надають платникам податків індиві-
дуальні консультації у встановленій формі, 
які можуть використовуватися тільки тим 
платником податків, який здійснив безпосе-
редній запит. Також у цій статті вказується, 
що, у свою чергу, Центральний орган ви-
конавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну фінансову політику, 
надає узагальнюючі податкові консультації, 
які затверджуються наказом та оприлюдню-
ються в тому числі на офіційному веб-сайті. 
При цьому в ст. 53 вказаного кодексу за-



Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2019 26

значено, що не можуть бути притягнуті до 
відповідальності платники податків, які ви-
користали зазначені роз’яснення у встанов-
леному законом порядку [6, С.20]. 
Дуже важливу роль мають роз’яснення 

вищестоящих судових органів щодо засто-
сування правових норм. Суб’єктами дано-
го виду тлумачення виступають Верховний 
Суд та Конституційний Суд України, які за 
результатами узагальнення судових рішень 
видають документи з питань роз’яснення су-
дової практики та рішення Конституційно-
го суду країни щодо тлумачення Конституції 
та законів. Ці акти містять обов’язкові для 
судів тлумачення чинного законодавства.
Необґрунтовано офіційне тлумачення 

іноді називають легальним [5, C.288], що 
підкреслює закріплене в законі повнова-
ження органів давати обов’язкове по харак-
теру тлумачення. 
Особливо виділяється тлумачення, що 

має міждержавне значення. Так, зокрема, 
міжнародні правила по тлумаченню торго-
вих термінів «Інкотермс», видані Міжнарод-
ною торговою палатою, містять у собі інтер-
претації різних юридичних положень, що 
використовуються учасниками міжнародної 
торгівлі. 
Отже, офіційне тлумачення полягає в 

роз’ясненні сенсу правової норми спеціаль-
но уповноваженим суб’єктом, результати 
якого мають обов’язкове значення для осіб, 
що застосовують 
право. Воно має й 
інші властивості: 
особливий порядок 
проведення і форму 
(практично всі НПА 
мають письмову 
форму). Слід зазна-
чити, що існують ви-
нятки щодо письмо-
вої форми – напри-
клад, роз’яснення 
прав і обов’язків під 
час судового роз-
гляду справ. Проте 
ця процесуальна дія 
все ж фіксується у 
письмових докумен-
тах (протокол за-

сідання, розписка свідка і т.п.). Особливий 
порядок полягає в правороз’яснувальному 
процесі, у ході якого складається акт тлума-
чення. 
Неофіційне тлумачення також реалізу-

ється різними суб’єктами, але слід зауважи-
ти, що результати його не мають юридич-
ного, загальнозначущого значення. Таке 
тлумачення підрозділяється на повсякденне 
(буденне), професійне і доктринальне. 
Процес повсякденного тлумачення 

може здійснювати будь-який суб’єкт права. 
Точність його безпосередньо залежить від 
рівня правосвідомості суб’єкта. Причому 
слід враховувати, що від характеру такого 
«життєвого» тлумачення багато в чому за-
лежить стан законності, бо є базовою під-
ставою юридичної діяльності громадян, їх 
правомірної поведінки. 
Процес професійного тлумачення пра-

вових норм здійснюється фахівцями-юрис-
тами. У даному випадку критерієм виді-
лення цього виду тлумачення виступає не 
ступінь знання права, а безпосередня про-
фесійна діяльність. Такою діяльністю є, на-
приклад, тлумачення, що здійснюється про-
курором або адвокатом в судовому процесі. 
Хоча його результати не обов’язкові для 
суду, однак сама необхідність діяльності цих 
учасників процесу закріплена нормативно. 
Ще прикладами професійного тлумачення 
можна назвати роз’яснення слідчим права 

Рис. 2. Класифікація тлумачення правових норм по суб’єктах
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потерпілому у кримінальній справі на по-
дання цивільного позову, нотаріусом при 
вчиненні відповідних дій.
Ученими-юристами, фахівцями в галузі 

права в монографіях, наукових коментарях, 
статтях здійснюється доктринальне тлума-
чення. Результати доктринального тлума-
чення публікуються в спеціалізованих збір-
никах, містять науково-практичні коментарі 
чинного законодавства у тій чи іншій облас-
ті. Цими коментарями безпосередньо ко-
ристуються практичні працівники [14]. 
За результатами проведеного досліджен-

ня найбільш правильним нам вважається 
наступна класифікація видів тлумачення 
правових норм по суб’єктах (рис. 2).
Об’єкт тлумачення норм права також ви-

ступає одним із важливих елементів процесу 
тлумачення. Як об’єкт тлумачення може ви-
ступати нормативний акт у цілому або його 
окрема норма. Об’єктом тлумачення може 
бути як нормативний, так і правозастосов-
ний акт. Тлумачення правозастосовних ак-
тів має свої особливості. Окрему специфіч-
ність носить проблематика тлумачення до-
говорів (ст. 431 ЦК України). 
Нормативний правовий акт як об’єкт 

тлумачення слід визначати як офіційний 
письмовий документ, який прийнятий у ви-
значеному законом порядку, розрахований 
на багатократне застосування і регулюючий 
певний круг правових відносин. Безпосе-
реднім об’єктом тлумачення виступає нор-
ма права, її текст, пов’язані з нею правові 
та неправові джерела. Більшістю сучасних 
вітчизняних наукових джерел вказується, 
що об’єктом тлумачення норм права висту-
пає воля суб’єкта правотворчості, матеріалі-
зована в тексті норми права [2, С.177]. Але 
на думку таких вчених, як Б.В. Малишев та 
О.В. Москалюк, об’єктом тлумачення норм 
права визначається воля самої норми права 
[10]. 
Вольфовська Я. С. наголошує на необхід-

ності розмежування понять об’єкт та пред-
мет тлумачення [3, С.48]. Тобто об’єкт – це 
ті правові явища, процеси і стани, на які 
спрямовано юридичне тлумачення. Пред-
мет юридичного тлумачення – це та части-
на об’єкту, яка в даний момент піддається 
осмисленню, оцінці і поясненню. Якщо 

об’єктом тлумачення виступає нормативний 
правовий акт, то безпосередніми предмета-
ми інтерпретації можуть бути конкретні 
статті нормативних актів (їх частини і т. п.), 
нормативні приписи, норми права, струк-
турні елементи норми (гіпотеза, диспозиція, 
санкція), поняття, терміни, найменування, 
слова, знаки, союзи, букви і т. д.
Об’єкто м тлумачення, таким чином, ви-

ступають юридичні нормативні акти як 
письмові акти-документи, що містять нор-
ми права, і задачею суб’єкта постає необхід-
ність проникнути через форму об’єкту до 
його змісту і суті.
Тлумачення міститься, як правило, в тек-

стах самих нормативно-правових актів (роз-
діли в законах, які містять основні поняття 
і терміни). Крім того, тлумачення може міс-
титися і в спеціальному акті. Зокрема, окре-
мі положення кодексів роз’яснюються від-
повідними законодавчими актами. Проте, 
в Україні Верховна Рада не наділена правом 
офіційного тлумачення ухвалених нею за-
конів. Згідно зі ст. 147 Конституції України 
таке право має Конституційний Суд України. 
В актах автентичного тлумачення іноді 

має місце встановлення нових, хоча і підза-
конних, норм, що є не зовсім правомірним. 
Це відбувається через те, що автентичне 
тлумачення, виступаючи як роз’яснення, 
іноді несе в собі елементи розвитку зако-
нодавства. Тому слід розмежовувати акти 
автентичного тлумачення і нормотворчі.-
У цьому аспекті слід зазначити, що свого 
часу Г. Ф. Шершеневич, А. В. Завадський,-
Н. М. Коркунов не вважали акти автентич-
ного тлумачення процесом тлумаченням 
чинногоч права, а елементом нормотворчос-
ті [7, 8, 21]. Вважається, що ці акти віднос-
но підпорядковані один одному, при цьому 
кожен зберігає свою відособленість. Пра-
вільніше вважати автентичні акти актами 
тлумачення, адже норма, що роз’яснюється 
в ньому, продовжує існувати як основний 
першорядний елемент поряд з другоряд-
ним автентичним актом. 
Результати судового тлумачення інтер-

претуються у вигляді ухвали (рішення) су-
дового органу. Воно носить обов’язковий 
характер відносно лише учасників конкрет-
ної справи, по якій суд виносить відповідне 
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рішення, ухвалу, але не обов’язково ні для 
цього суду, ні для інших судів при розгляді 
інших справ, проте може слугувати підста-
вою для виникнення судової практики, тоб-
то складають судовий прецедент.
Отже, специфіка того або іншого об’єкта, 

мета його створення, місце в системі нор-
мативно-правових актів, роль у механізмі 
правового регулювання визначають тип 
відповідного суб’єкта та наданий йому об-
сяг повноважень у сфері тлумачення. Так, 
специфічні ознаки такого об’єкту інтерпре-
тації, як Конституція України, зумовили не-
обхідність створення спеціального суб’єкта 
тлумачення (Конституційний Суд України), 
який отримав особливі компетенції і проце-
дури тлумачення Основного закону країни.
Виступаючи самостійним об’єктом тлу-

мачення, норма певної галузі права несе в 
собі властивості тієї системи, до якої вона 
належить.
У процесі тлумачення необхідно врахо-

вувати, що особливості правових норм ба-
гато в чому зумовлюються специфікою ре-
гульованих ними суспільних відносин. На-
приклад, норми цивільного права поклика-
ні регулювати особисті немайнові та майно-
ві відносини (цивільні відносини), засновані 
на юридичній рівності, вільному волевияв-
ленні, майновій самостійності їх учасників. 
При роз’ясненні норм слід проводити вияв-
лення і вивчення закономірностей взаємодії 
норм з регульованими ними суспільними 
відносинами. Для виявлення закономірнос-
тей взаємодії норм і регульованих ними сус-
пільних відносин важливе значення набуває 
практика застосування норм права судами і 
іншими правозастосовними органами. Саме 
в результаті вивчення практики застосуван-
ня норм права виявляються недоліки зако-
нодавства, науковий аналіз яких дозволяє 
сформулювати пропозиції, спрямовані на 
вдосконалення законодавства і практики 
його застосування та підвищити ефектив-
ність процесу тлумачення.
Підставою виникнення великої групи 

відносин є договори, які за своєю природою 
є актом соціально-регулятивного характеру. 
Умови договорів становлять засновані на 
правових нормах індивідуальні встановлен-
ня, які регулюють діяльність учасників до-

говору, які організують застосування норм 
права в кожному індивідуальному конкрет-
ному випадку, таким чином, можуть також 
бути об’єктами тлумачення в праві. У цьому 
аспекті в підсистему піднормативного регу-
лювання відносин входить договір [22, С.43-
45]. 
Конкретні відносини певного виду, ре-

гульовані нормою права, багаточисельні і, 
хоча містять спільні риси, властиві всім ви-
дам правовідносин, мають індивідуальні 
ознаки та особливості. Тому під час їх за-
стосування виникають різноманітні питан-
ня щодо змісту норм права, відповіді на які 
отримуються тільки в процесі тлумачення, 
що обумовлено правовими властивостями 
відповідної галузі права.
Наприклад, має бути врахована широта 

сфери дії тієї чи іншої галузі права Це при-
зводить до великого обсягу і складності за-
конодавства та застосування його правових 
норм, що, у свою чергу, висуває підвищені 
вимоги до юридичної техніки і професіона-
лізму інтерпретаторів. 
При тлумаченні правових норм слід 

враховувати правила їх дії, зокрема щодо 
зворотної сили. Слід враховувати прийняті 
зміни або доповнення після прийняття нор-
мативного акту. Тому при тлумаченні слід 
перевіряти їх наявність, зміни норми права, 
що відбулися, і дію їх в часі. Це дозволить 
підвисити ефективність тлумачення право-
вих норм шляхом урахування внесених до 
неї змін і роз’яснення норми в зміненому ви-
гляді. При цьому необхідно не лише орієн-
туватися на дату набуття чинності норматив-
ного акту, в якому міститься правова норма, 
але і перевірити правомірність зворотної дії 
окремих положень шляхом з’ясування зміс-
ту правових норм, що регламентують вве-
дення його в дію.
Розглянувши основні аспекти щодо ро-

зуміння суб’єктів і об’єктів тлумачення хоті-
лося б коротко зупинитися на питаннях їх 
співвідношення, наведених у роботі Лепі-
ша Н.Я. Автор зауважує на співвідношенні 
об’єктивної і суб’єктивної сторони у процесі 
тлумачення, що безпосередньо відбиваєть-
ся на результаті тлумачення. Зазначено, що 
процес пізнання відбувається відповідно до 
законів формальної і діалектичної логіки, 
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а також відповідно до певного мовного ви-
раження зовнішньої форми правових норм 
і у результаті розумової діяльності здійсню-
ється перехід від незнання, відтворюється 
картина об’єктивного світу. З іншого боку, 
тлумачення – суб’єктивний процес, оскіль-
ки його здійснюють певні суб’єкти з різним 
рівнем професійної підготовки, обсягом ін-
дивідуального досвіду, правосвідомості, осо-
бистих ціннісних орієнтацій, лінгвістичним 
рівнем, які можуть мати різну мету тлума-
чення, що зрозуміла з особливостей кон-
кретного факту, відповідно до якого тлума-
читься текст нормативно-правового акта [9, 
с.21]. 
Отже, тлумачення правової норми є 

процесом з’ясування її змісту (сенсу) через 
усунення виявлених у ній неясностей, які 
виникають через низку обставин, зокрема 
через стислість формулювань нормативно-
правового акту, що обумовлено самою його 
природою, через появу нових суспільних 
відносин і життєвих фактів, що не знаходять 
точних словесних описів у нормативно-пра-
вових актах та ін. Ці проблеми і вирішують 
за допомогою різних видів і способів тлу-
мачення правових норм, про що і піде далі 
мова. 
Спосіб тлумачення є сукупністю однорід-

них прийомів, правил і засобів аналізу нор-
мативно-правових актів, що застосовуються 
інтерпретатором свідомо чи інтуїтивно для 
отримання ясності, чіткості щодо правових 
велінь, які містяться в актах [20, С.3]. Мо-
жемо зазначити, що серед правознавців до 
сьогодні не досягнуто єдиної точки зору сто-
совно виокремлення способів тлумачення 
правових норм.
Наприклад Н.Н. Вопленко виділяє  як 

основні способи тлумачення права: філоло-
гічний, систематичний, історико-політич-
ний, логічний і спеціально-юридичний спо-
соби тлумачення [4, с.28]. 
А. Ф. Черданцев пропонує п’ять способів 

тлумачення: мовний, логічний, систематич-
ний, історичний і функціональний [19, с.35-
117]. 
С. С. Алексєєв виокремлює граматич-

ний, логічний, спеціально-юридичний, сис-
тематичний та історичний спосіб тлумачен-
ня [1, с.131]. 

Ю.Л. Власов відстоює точку зору, з якою 
можемо погодитися, що для остаточного 
визначення даного питання необхідно ви-
ходити із завдань та об’єкта тлумачення, і, 
відповідно, пропонує визначати такі спосо-
би, які в тій чи іншій мірі містять у собі всі 
перераховані вище: граматичний, логічний, 
системний і історичний [2, C.35].
Для юридичної практики важливе зна-

чення має з’ясування співвідношення 
справжнього змісту норми її текстуального 
вираження, тобто співвідношення букви і 
духу закону. Воно є логічним продовженням 
і завершенням з’ясування змісту правових 
норм у результаті використання різних спо-
собів з’ясування тексту закону. Залежно від 
обсягу тлумачення норми права практично 
у всіх джерелах як по загальній теорії права, 
так і в галузевих аспектах розрізняють бук-
вальне, обмежувальне і розповсюджувальне 
тлумачення [15, 17]. 
Норми права, як правило, мають тлума-

читися адекватно, обмежувальне і розши-
рювальне тлумачення – виняток із загаль-
ного правила. Найчастіше два останні види 
тлумачення є результатом недосконалості 
законодавства, наявності в ньому прогалин, 
неясних формулювань, неможливості вра-
хувати нові факти, що охоплюються змістом 
норми права.
Дані види тлумачення можливі тільки 

тоді, коли встановлена невідповідність між 
дійсним змістом норми права і її текстуаль-
ним вираженням, інакше буде мати місце 
порушення законності. При цьому повинна 
існувати реальна можливість довести таку 
невідповідність. Будь-яке обмежувальне чи 
поширювальне тлумачення повинне ґрун-
туватися на доказах і відповідним чином ар-
гументуватися, воно повинно розкрити, піз-
нати тільки те, що фактично міститься, але 
недостатньо чітко виражене у самій нормі 
права. Шляхом такого тлумачення не може 
відбуватися ні доповнення правової норми, 
ні зміни справжнього змісту у формулюван-
ня її чинного тексту, ні «дотягування» її до 
бажаного, ні довільного вилучення зі сфери 
її застосування будь-якої частини предме-
та регулювання. Практично обмежувальне 
або розширювальне тлумачення зводиться 
переважно до більш вузького або ширшого 
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тлумачення окремих термінів і виразів нор-
мативних приписів і до узгодження їх між 
собою шляхом вироблення правозастосов-
них положень, заснованих на глибокому ви-
вченні та узагальненні правореалізаційної 
практики.
Таким чином, можемо у підсумку ска-

зати, що тлумачення є важливим політи-
ко-юридичним інструментом виявлення 
чіткого змісту права. Юридичне тлумачен-
ня є обов’язковим у процесі дії юридичних 
норм. Пояснюється необхідність тлумачен-
ня тим, що нормативно-правові акти міс-
тять загальні, в деяких випадках абстрактні 
нормативні положення, викладені не тіль-
ки в знаковій системі, мовно-структурному 
вигляді, але і «юридичною мовою». Усе це 
вимагає напруженої розумової діяльності, з 
суб’єктивним і об’єктивним використанням 
юридичних та інших спеціальних знань.  Як 
суб’єкти тлумачення норм права виступає 
фізична особа, яка здійснює інтелектуаль-
ну діяльність, пов’язану зі встановленням 
смислового змісту тексту нормативного до-
кумента і його роз’ясненням іншим особам. 
Тлумачення правових норм є необхідним 
об’єктивним процесом реалізації механізму 
правового регламентування. Перш за все за-
безпечується повне і точне розкриття функ-
цій правових актів та інших елементів пра-
вової системи. Воно дає змогу забезпечити 
вирішення спірних ситуацій у відповідності 
до законодавчих принципів. З огляду на ба-
гатогранність явища тлумачення, наявність 
багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинни-
ків, що обумовлюють і впливають на процес 
тлумачення, відсутність єдиних усталених 
підходів до вирішення багатьох питань тлу-
мачення у науковців-практиків, проблеми в 
юридичному тлумаченні залишаються під 
пильною увагою дослідників і потребують 
проведення наукових пошуків у даній цари-
ні надалі.
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Antoshkina Valeriya Kostyantynovna. 
Subjects, objects, methods as basic ele-

ments of legal technology of interpretation.
The problems of interpretation of norms 

always attracted attention as scientists so 
practical workers. In the conditions of the total 
updating of all legislative base of country the 
questions of interpretation became important, 
the necessity of improvement of technology of 
legal interpretation appeared. Main provisions 
that touch the main component of procedure of 
interpretation of norms were considered in the 
article. An author defi ned the categories of sub-
jects, that can interpret the norms or individual 
acts, the criteria of differentiation of them on 
groups, featured each of subjects. Examples 
are made from a legislation in relation to the 
possible subjects of interpretation. An author 
pays attention to interpretation activity of 
courts.

Object of interpretation was defi ned as 
one of the important element of process of 
interpretation. An author defi ned the features 
of legal norms, that stipulate the features of 
their interpretation. Also in the article an 
author named basic norms that touch such 
components of process of interpretation as 
methods of interpretation.

Keywords: components of technology of 
interpretation, subject of interpretation, object 
of interpretation, methods of interpretation.

АНОТАЦІЯ 
Проблеми тлумачення правових приписів 

завжди привертали увагу як науковців, так і 
практиків. В умовах тотального оновлення 
всієї законодавчої бази країни вказані питання 
набули особливого значення, постала необхід-
ність удосконалення технології юридичної ін-
терпретації. Саме тому в рамках цієї статті 
були розглянуті основні положення, які сто-
суються головних складових процедури тлума-
чення норм права. Автором визначено кате-
горії суб’єктів, які можуть тлумачити норми 
права або індивідуальні акти, та особливості 
кожного з суб’єктів, також зазначено критерії 
розмежування їх на групи. Наводяться при-
клади із законодавства стосовно різних галузей 
права щодо можливих суб’єктів тлумачення. 
Певна увага приділяється інтерпретаційній 
діяльності судових органів.
Об’єкт тлумачення також визначено як 

один із важливих елементів процесу тлума-
чення. У статті наводяться підходи до ви-
значення об’єкта і предмета тлумачення. 
Автором розглядаються особливості правових 
норм, які обумовлюють особливості їх тлума-
чення. Розглянувши основні аспекти щодо ро-
зуміння суб’єктів і об’єктів тлумачення автор 
визначає питаннях їх співвідношення. 
Також окреслюються основні положення, 

які стосуються таких компонентів процесу 
тлумачення, як способи та межі тлумачення.
Ключові слова: складові компоненти тех-

нології тлумачення, суб’єкт тлумачення, 
об’єкт тлумачення, способи тлумачення, 
межі тлумачення.
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У статті автор досліджує позитивну ди-
наміку змін, яка відбувається між магічним 
трикутником – «бізнес-суспільство-влада», 
відмічає їх конструктивний діалог і порозу-
міння, партнерські взаємовідносини. Цей 
трикутник є запорукою узгоджених управ-
лінських рішень щодо розв’язання суспільних 
проблем та фундаментом для підвищення 
якості життя та соціальних стандартів.
Отже спільна місія, рівна відповідаль-

ність, встановлення комунікативної вза-
ємодії, встановлення взаєморозуміння. 
Конструктивні міжсекторальні відноси-
ни мають бути побудовані на принципах 
співпраці, найвищим проявом якої є парт-
нерство. Влада вбачається в основі трикут-
ника, як гарант удосконалення механізмів 
міжсекторальної взаємодії, тобто забез-
печення прийняття певних законодавчих 
актів, правове регулювання між сторонами 
таких питань, як розподіл відповідальності, 
фінансове забезпечення, реалізація проектів 
та угод, визначення сфери компетенції кож-
ної із суб’єктів. 

 ÄÅÍÈÑÞÊ Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà - Ãîëîâà Õðèñòèí³âñüêî¿ ÐÄÀ ×åðêàñüêî¿ 
îáëàñò³ (2016-2019 ðð.), äåïóòàò Õðèñòèí³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè, ñëóõà÷êà 
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з громадянським суспільством на осно-
ві партнерства необхідна для розвитку 
України як правової, демократичної і со-
ціальної держави. 
Модель ефективної взаємодії органів 

державної влади з громадянським сус-
пільством повинна відповідати сучасним 
демократичним вимогам, забезпечувати 
зміцнення інституційної та політичної 
ролі громадянського суспільства, поси-

Розбудова України як демократичної 
європейської держави висуває на порядок 
денний питання відкритості та прозорості 
владних інституцій, рівноправного парт-
нерства та залучення громадян до фор-
мування і реалізації державної політики. 
Питання взаємодії з громадськістю є од-
ним із ключових в Угоді про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом, 
у якій зазначено, що взаємодія держави 

Автор акцентує на основні принципи, 
на яких повинно базуватися тристороннє 
партнерство, – дотримання конструктив-
ного діалогу, взаємна довіра, мобілізація 
ресурсів усіма суб’єктами тристороннього 
партнерства. Один із механізмів такого 
діалогу прописаний у нормативно-правових 
актах та має прояви у вигляді громадських 
рад.
Досліджуючи наукову літературу щодо 

механізмів взаємодії суспільства, бізнесу та 
влади можна зустріти ряд термінів «між-
секторальні відносини», «соціальне парт-
нерство», «тристороннє партнерство» та 
відслідкувати в працях науковців позитивні 
зміни в розвитку країн, коли існує механізм 
взаємодії . Отже «Бізнес – влада – суспіль-
ство, це магічний  трикутник успішного роз-
витку держави».
Ключові слова: бізнес, суспільство, влада, 

динаміка, конструктивний діалог, між сек-
торальні відносини, соціальне партнерство, 
громадські ради.
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лювати моніторинг та експертний компо-
нент у діяльності неурядових організацій 
з тим, аби забезпечити їх активну участь у 
демократичних перетвореннях.
Головним для державного управлін-

ня є налагодження механізмів зворотного 
зв’язку між державним та недержавними 
секторами, створення можливостей для 
вільного та об’єктивного висвітлення всіх 
соціально-політичних процесів засобами 
масової інформації, підтримання постій-
ного діалогу з усіма соціальними групами 
громадян, що дасть змогу владі своєчасно 
реагувати на тенденції розвитку суспіль-
них процесів, а отже, коригувати держав-
ну політику з урахуванням суспільних 
потреб, а населенню – проявляти грома-
дянську ініціативу та розуміти значущість 
власної участі і спроможності впливати на 
процеси прийняття управлінських рішень
Україна має потенціал для того, щоб 

стати успішною демократичною європей-
ською державою, що користується пова-
гою у світі та забезпечує належний рівень 
життя громадян. Але вона сьогодні потре-
бує позитивних змін, реформ, які сприя-
тимуть соціально-економічному розвитку 
регіонів та країни в цілому, які мають по-
кращити життя пересічного громадяни-
на, сприяти забезпеченню його потреб. 
Ряд науковців, практиків та професіоналів 
розробляють успішні теорії та практично 
створюють готові алгоритми, як забез-
печити ефективну регіональну політику, 
спрямовану на створення єдиного про-
стору у всіх сферах та сталий економічний 
розвиток.

 Досліджуючи їх, можна відмітити, 
що позитивна динаміка змін відбувається 
тоді, коли між магічним трикутником «біз-
нес-суспільство-влада» є конструктивний 
діалог і порозуміння, партнерські взаємо-
відносини. Цей трикутник є запорукою 
узгоджених управлінських рішень щодо 
розв’язання суспільних проблем та фун-
даментом для підвищення якості життя та 
соціальних стандартів.

 Наша держава сьогодні декларує себе 
як демократична і правова і перед нею по-
стає необхідність розвитку інститутів гро-
мадянського суспільства та налагодження 

ефективної взаємодії між ними та владою. 
У налагодженні такої взаємодії зацікавле-
не не лише саме суспільство, але й держа-
ва, і органи місцевого самоврядування, і 
бізнес-структури, і навіть іноземні країни. 
Зацікавленість вказаних суб’єктів зумов-
лена результатами суспільної участі, зо-
крема зниженням корупції, підвищенням 
довіри громадян до органів влади, під-
вищенням їх відкритості та підзвітності, 
спільним вирішенням соціально-еконо-
мічних проблем владними та громадськи-
ми інститутами. 
Сучасні тенденції та інтенсивність роз-

витку суспільства створюють нові переду-
мови для налагодження комунікації між 
різними групами, у яких на зміну конку-
ренції (а то й протистояння) має прийти 
конструктивний діалог і порозуміння. На-
лагодження партнерських відносин стає 
одним із найважливіших підходів у ді-
яльності інституцій на шляху досягнення 
спільних цілей, запорукою важливих змін 
у громадах і суспільстві загалом. 
Співпраця і партнерство, коорди-

нація зусиль та ресурсів влади,бізнесу і 
суспільства дасть змогу досягнути певної 
мети,яка сприятиме розвитку суспільства. 
На сьогодні не існує чіткого механізму 
чи формули, проте існує ряд позитивних 
прикладів, це і можливість залучити яко-
мога більше необхідних ресурсів, а отже, 
охопити широкий спектр соціальних, еко-
номічних, природоохоронних, інформа-
ційно-комунікаційних та інших завдань, 
подолати умовні та реальні бар’єри й 
ефективно вирішувати важливі суспільні 
завдання.
Загальнометодологічні аспекти спів-

праці держави і приватного сектора та 
механізми державноприватного парт-
нерства для вирішення інфраструктур-
них проєктів висвітлюються у працях 
багатьох відомих українських та зарубіж-
них учених, таких як: В. Варнавський, 
В. Вакуленко, М. Василенко, О. Вінник, 
М. Джеррард, А. Заскалкін, К. Павлюк, 
С. Павлюк, А.Клименко, В. Королев та 
інші. 
Дослідженню партнерської взаємодії 

присвячені роботи В. Біблера, Ю. Габер-
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маса, В. Давиденко, Н. Діденко, О. Кру-
тій, О. Радченка та інших. У соціально-
психологічній науці досліджено стра-
тегії партнерської взаємодії у роботах 
таких авторів, як А. Адлер, Н. Гришина, 
К. Томас та інші, де визначається кому-
нікативна парадигма, що заснована на 
біполяризації ціннісного відношення до 
партнера.
На актуальність проблеми взаємодії 

органів державної влади з бізнесом вка-
зують численні теоретичні дослідження 
та узагальнення як зарубіжних, так і ві-
тчизняних учених. Серед зарубіжних 
науковців слід відмітити праці І. Ждано-
вої, М. Копчинської, Г. Сілласте, А. Ско-
ча, Е. Лес; вітчизняних – Ю. Гузенка, 
О. Доніка, Т. Курінної, Т. Ніколаєвої, 
Ф. Ступака, І. Суровцевої, Л. Хобти. 
На особливу увагу заслуговує робота 
українських дослідників В. Халецького, 
О. Семашко, Л. Думи. Стан і перспек-
тиви розвитку меценатства в Україні у 
контексті світового досвіду простежено 
у праці «Доброчинність в Україні: мину-
ле, сучасне, майбутнє». Польська дослід-
ниця Е. Лес у своїх працях аналізує істо-
ричні аспекти доброчинності в Польщі 
та сприяння її розвитку з боку держави. 
C. Кепскі розкриває причини виник-
нення необхідності залучення коштів 
бізнесових структур для підтримки со-
ціально-економічної сфери. П. Бартош 
досліджує співпрацю державної влади з 
недержавними організаціями та приват-
ними особами.
На сучасному етапі досліджують спе-

цифіку використання інноваційних стра-
тегій у сфері міжсекторальної взаємодії 
відносин у системі публічного управління: 
С.О. Телешун, С.В. Ситник, І.В. Рейтеро-
вич, О.Г. Пухкал, В.В. Карлова, Е.А. Афо-
нін, Т.В. Новаченко, М.М. Стадник, 
Н.М. Дармограй, С.І. Вировий, І.М. Кли-
менко та інші 
Для повного розкриття теми загли-

блюємось у суть понять : «механізм», «вза-
ємодія», «влада», «суспільство», «бізнес», а 
саме розглянемо, як трактуються вони у 
«Вікіпедії».

Механі ́зм (грец. μηχανή mechané – ма-
шина) – система тіл (механічна система), 
що призначена для перетворення руху 
одного або декількох тіл у потрібний рух 
інших тіл. Механізм складає основу біль-
шості машин, застосовується в різноманіт-
них технічних об’єктах.
Взаємодія – широкий загальний тер-

мін, що позначає таку сумісну дію кількох 
об’єктів або суб’єктів (тіла, елементарної 
частинки, біологічної істоти, людини, 
співтовариства), при якій результат дії 
одного з них впливає на інші, що змінює 
їхню динамічну поведінку.
У філософії - одна з загальних форм 

взаємозв’язку між явищами, суть якої по-
лягає у зворотному діянні одного пред-
мета чи явища на інше. Взаємодія відбу-
вається в просторі й часі і є специфічною 
для кожної з форм руху матерії. Світ являє 
собою універсальну взаємодію всіх явищ і 
процесів. 
У фізиці термін «взаємодія» має кон-

кретніше значення. Зокрема, виділяють-
ся чотири відомі фундаментальні взаємо-
дії. За принципом близькодії взаємодія 
між фізичними тілами здійснюється через 
посередництво полів.Взаємний вплив тiл 
чи частинок, який зумовлює змiну стану 
їх руху. У механiцi кiлькiсно характеризу-
ється силою. Бiльш загальною її характе-
ристикою є потенцiальна енергiя. Розріз-
няють чотири основні типи взаємодiй, якi 
за їх iнтенсивнiстю можна розташувати 
так: гравiтацiйна, слабка, електромагнiтна 
та сильна взаємодiя. 
Суспільство – названа організована 

сукупність істот на певному етапі історич-
ного розвитку, об’єднаних характерними 
для них відносинами. Суспільство – са-
модостатня соціальна система, основою 
якої є взаємні стосунки людей, що склада-
ються в процесі реалізації особистих по-
треб кожного. Взаємини людей у межах 
суспільства називають соціальними. Крім 
окремих людей, членами суспільства є 
їхні об’єднання: спільноти, громади, това-
риства та співтовариства, асоціації, союзи 
тощо. Окремим видом суспільства є люд-
ство – спільнота всіх людей.
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Вла ́да – здатність і можливість того, 
хто нею володіє, за допомогою автори-
тету, і (або) заохочення, і (або) примусу 
впливати на дії інших.
Влада – слово, що використовується в 

українській мові для назви кількох різних, 
але взаємопов’язаних понять:

1. Право та можливість керувати, 
розпоряджатися чимось.

2. Політичне панування, політичний 
устрій.

3. Державна влада (судова, законо-
давча, виконавча)

4. Військова міць (військова влада)
5. Інша назва можновладців заради 

введення в оману. Насправді ж можно-
владці не є владою, а лише наділені влад-
ними повноваженнями на час виконання 
службових обов’язків.
Бізнес (також відомий як підприєм-

ство або фірма) є організацією, що бере 
участь у торгівлі товарами чи послугами 
споживачам. Компанії є переважаючими 
в капіталістичній економіці, де більшість 
з них приватні і започатковані з метою 
одержання прибутку для збільшення ба-
гатства їх власникам. Компанії також мо-
жуть бути не-для-прибутку або державни-
ми корпораціями.
Бізнес (англ. business – справа, діло) – 

підприємницька, комерційна чи будь-яка 
інша діяльність, що не може суперечити 
закону і спрямована на отримання при-
бутку.
Досліджуючи для повного розкрит-

тя теми суть понять : «механізм», «вза-
ємодія», «влада», «суспільство», «бізнес», 
а саме розглянувши, як трактуються вони 
у «Вікіпедії», можна припустити, що ме-
ханізм із системою тіл: «влада», «суспіль-
ство», «бізнес», взаємодіючи між собою 
можуть стати ключовим чинником запро-
вадження реформ, їх реалізації та соці-
ально -економічного зростання в Україні. 
Що ж потрібно для того, щоб механізм 
запрацював? Спробуємо розв’язати дану 
задачу. Система тіл «влада», «суспільство», 
«бізнес» існує. Отже, потрібно, щоб вини-
кла взаємодія. А виникне вона тільки тоді, 
коли буде спільна мета, конструктивний 

діалог для її реалізації та правове підгрун-
тя.
Продовжимо наші міркування, огляда-

ючи основні сфери громадського життя в 
Україні . Незважаючи на те, що Україна 
здійснила серйозні кроки на шляху на-
лагодження партнерських відносин між 
суспільством, бізнесом та владою, а саме: 
суттєво збільшилась кількість некомерцій-
них організацій і громадських об’єднань; 
склалася різноманітна практика взаємодії 
державних структур, комерційних і неко-
мерційних організацій; іде процес розви-
тку законодавчої бази, залишається багато 
перешкод у формуванні системи конструк-
тивної співпраці суб’єктів взаємодії.

1.Соціальні проблеми – висока частка 
вирішення державою . Відсутність кому-
нікацій трикутника «Бізнес – влада – сус-
пільство» в створенні Програм соціаль-
но-економічного розвитку. Переважно на 
себе бере цю функцію влада, в особі адмі-
ністрацій, рад та депутатів різних рівнів. 
Наслідок: нераціональне використання 
коштів. Наприклад: поряд із парками, 
на які затрачено мільйони, спостерігаємо 
бездоріжжя…

 За кордоном при плануванні програм 
соціально-економічного розвитку країни 
та регіонів велика увага приділяється ролі 
громадян у цьому процесі. 

2.Бізнес-структури мають перешкоди 
у здійсненні програм із соціальної від-
повідальності (податковий тиск та недо-
сконалість нормативно-правової бази). 
Розглянемо досить поширене явище : 
оренду земельних паїв, податок на землю 
і бізнес. Нікому не секрет, що за теперіш-
ніх нерівних умов оподаткування в май-
бутньому можливе подрібнення сільгосп-
підприємств – трансформація юридичних 
осіб в «одноосібників», що приведе до по-
вного краху місцевих бюджетів. Значна 
частина так званих «одноосібників» об-
робляє земельні паї без договорів орен-
ди…. Тіньовий ринок зерна, розрахунки 
за готівку, уникання сплати податків, і, як 
наслідок,  недоотримання державним бю-
джетом величезних коштів у вигляді по-
датків та відсутність коштів на утримання 
і розвиток інфраструктури та соціальної 
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сфери населених пунктів, з одного боку, 
та незаконне збагачення окремих ділків-
перекупщиків збіжжя тіньового ринку – з 
іншого. 
А тепер підрахуємо: уявімо, що в райо-

ні обробляється 2 тис. га землі одноосіб-
никами. Для спрощення розрахунків вка-
жемо, що вони навіть за песимістичною 
врожайністю вирощують з 1 га 2 тонни 
того ж самого ячменю. То виходить, що 
в цілому сумарно одноосібники зберуть 
урожай 4 тис. тонн ячменю. Згідно з роз-
рахунком, з кожної тонни до районного та 
державного бюджетів повинно бути спла-
чено 610,43 грн податку (ПДФО), а в ціло-
му за одноосібників покупцем зерна буде 
сплачено 2 441 736 грн. Якщо відповідно 
до Бюджетного кодексу 60 % податку за-
лишається у місцевому бюджеті, то місце-
вий бюджет отримає – 1 465 041,6 грн..
Оснащення одного комп’ютерного 

класу необхідно 100 тис. грн. Тобто за ці 
кошти можна було б самостійно оснастити 
14 комп’ютерних класів за рік. Або ж про-
вести термомодернізацію шкіл, лікарень. 
За 3-4 роки реально в населених пунктах – 
і вуличне освітлення, і асфальтове покрит-
тя, і відремонтовані дитячі садки, і ФАПи. 
Але ми чомусь продовжуємо говорити, що 
ми бідні, за нас має думати держава, і хтось 
інший повинен прийти і дати нам кошти. 
Задумайтеся! У першу чергу, ми самі має-
мо подумати і подбати про себе. Простий 
розрахунок, потрібно тільки налагодити 
взаємодію бізнесу-супільства-влади, щоб 
запрацював механізм, і ми самі здатні по-
кращити життя свого села.

 Бізнес ділки – суспільство, хоча на-
справді останні не лише стають співучас-
никами нелегального тіньового бізнесу, 
але й втрачають можливість отримувати 
з державного бюджету кошти на розви-
ток населених пунктів, де мешкають вони 
самі та їхні родини. Виправити питання 
потрібно на законодавчому рівні. 

3.Низька громадянська активність, 
певна зневіра громадян щодо можливос-
ті змінити чи вплинути на ситуацію. Пер-
шим прикладом постійне зниження явки 
на вибори.

4. У країні надзвичайно велика кіль-
кість політичних партій ( понад 100), ба-
гато з яких не мають чітко вираженої по-
літичної платформи й свого електорату, 
часто переслідують економічні інтереси 
засновників. Переважно влада захищає 
інтереси бізнесу, але не малого і середньо-
го, який завжди є основою економічного 
розвитку держави. 

5. З лиття бізнесу із владою
 Це лише фрагментальні приклади.
Маємо потужні ресурси держави: тру-

дові та природні, основні виробничі фон-
ди, комунікації тощо. 
Україна здатна сьогодні мати свою іс-

торію успіху! Одним із механізмів, які 
сприятимуть цьому і є взаємодія бізне-
су-супільства-влади, як вид соціального 
партнерства.
Вищим проявом національної єднос-

ті стануть схеми СОЦІАЛЬНОГО ПАРТ-
НЕРСТВА, що патріотична влада і різні 
прошарки населення зможуть установити 
у всіх сферах життя. 

 «Механізмами», що забезпечують ре-
алізацію такого соціального партнерства, 
можуть стати:

1) патріотизм – бажання жити в краї-
ні, конкурентноздатній на світовій арені, 
і мати бізнес, конкурентноздатний на сві-
товій арені (без використання підкупу чи-
новників, демпінгу і т.п.);

2) демократичний порядок (влада за-
кону);

3) конструктивний діалог;
4) врегулювання взаємовідносин у пра-

вовому полі та інше.
Якщо за основу моделі механізму взає-

модії суспільства, бізнесу та влади в Укра-
їні все ж таки взяти трикутник, то це має 
бути : рівносторонній трикутник – трикут-
ник, усі сторони та кути якого рівні. Отже, 
спільна місія, рівна відповідальність, вста-
новлення комунікативної взаємодії, вста-
новлення взаєморозуміння. Конструктив-
ні міжсекторальні відносини мають бути 
побудовані на принципах співпраці, най-
вищим проявом якої є партнерство. Влада 
вбачається в основі трикутника, як гарант 
удосконалення механізмів міжсектораль-
ної взаємодії, тобто забезпечення при-
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йняття певних законодавчих актів, пра-
вове регулювання між сторонами таких 
питань, як розподіл відповідальності, фі-
нансове забезпечення, реалізація проєк-
тів та угод, визначення сфери компетенції 
кожної із суб’єктів. 
Проаналізувати теоретичні положен-

ня механізмів взаємодії суспільства, бізне-
су та влади в Україні, охарактеризувавши 
зміст і форми взаємодії, між секторальних 
відносин як основи публічного управлін-
ня, розглянувши стан соціального парт-
нерства в Україні та основні напрями 
його розвитку можна зробити висновки, 
що «Влада-біснес-суспільство» – магічний 
трикутник успішного розвитку. На вели-
кий жаль, на сьогодні є лише пошук ме-
ханізмів взаємодії ефективних форматів 
взаємодії  між владою, бізнесом і грома-
дянами, проте «трикутник» не обділений 
увагою науковців.

 Цей трикутник має стати основою 
економічної та соціальної стабільності 
в Україні, де існуватимуть чіткі прави-
ла взаємостосунків між його «кутами». В 
Україні сформувалася політико-олігар-
хічна система управління, яка передбачає 
поглинання великим бізнесом владних 
повноважень, а довіра неолігархічного 
бізнесу та громадян до влади знаходить-
ся на дуже низькому рівні, тому «трикут-
ника» досить хибкий та не зберігає свої 
властивості.
Основні принципи, на яких повинно 

базуватися тристороннє партнерство, – 
дотримання конструктивного діалогу, 
взаємна довіра, мобілізація ресурсів усі-
ма суб’єктами тристороннього партнер-
ства. Один із механізмів такого діалогу 
прописаний у нормативно-правових ак-
тах та має прояви у вигляді громадських 
рад.
Досліджуючи наукову літературу щодо 

механізмів взаємодії суспільства, бізне-
су та влади можна зустріти ряд термінів 
«міжсекторальні відносини», «соціальне 
партнерство», «тристороннє партнерство» 
та відслідкувати в працях науковців пози-
тивні зміни в розвитку країн, коли існує 
механізм взаємодії . Отже, «Бізнес – вла-

да – суспільство – це магічний  трикутник 
успішного розвитку держави».
Тобто сьогодні варто працювати над 

пошуком ефективних форматів взаємодії  
між владою, бізнесом і громадянами. І за-
для успішного формату співпраці варто 
вврегулювати законодавчу базу та правові 
взаємовідносини трикутника «Влада-біс-
нес-суспільство».
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SUMMARY 
Ukraine has the potential to become a successful, 

democratic European country that respects the world 
and ensures a good standard of living for its citizens. 
But today it needs positive changes, reforms that will 
contribute to the socio-economic development of the 
regions and the country as a whole, which should 
improve the life of the average citizen, contribute to 
meeting his needs. A number of scholars, practitioners 
and professionals are developing successful theories 
and practically creating ready-made algorithms for 
how to ensure effective regional policies aimed at 
creating a unifi ed space in all areas and sustainable 
economic development.

 Exploring them, it can be noted that the positive 
dynamics of change occur when there is constructive 
dialogue and mutual understanding, partnerships 
between the magic triangle «business-society-power». 
This triangle is the basis for concerted management 
decisions to address societal issues and the foundation 
for improving quality of life and social standards.

It should be: an equilateral triangle – a triangle 
whose sides and angles are equal. Therefore, a 
common mission, equal responsibility, establishing 
communicative interaction, establishing mutual 
understanding. Structural intersectoral relations 
should be built on the principles of cooperation, 
the highest manifestation of which is partnership. 
The government sees the triangle as the guarantor 
of improving the mechanisms of intersectoral 
interaction, that is, ensuring the adoption of certain 
legislative acts, legal regulation between the parties 

of issues such as the division of responsibilities, 
fi nancial security, implementation of projects 
and agreements, and determining the sphere of 
competence of each subject.

This triangle should be the basis of economic and 
social stability in Ukraine, where there will be clear 
rules for the relationship between its «corners». In 
Ukraine, a political-oligarchic system of governance 
has been formed, which envisages the absorption 
of big powers by big business, and the trust of neo-
oligarchic businesses and citizens in power is at a 
very low level, so the «triangle» is rather fragile and 
does not retain its properties.

The basic principles on which the tripartite 
partnership should be based are the observance of 
constructive dialogue, mutual trust, mobilization of 
resources by all subjects of the tripartite partnership. 
One of the mechanisms of such dialogue is enshrined 
in legal acts and has manifestations in the form of 
public councils.

Exploring the scientifi c literature on the 
mechanisms of interaction between society, business 
and government, one can come across a number of 
terms «intersectoral relations», «social partnership», 
«tripartite partnership» and trace in the works of 
scientists the positive changes in the development of 
countries when there is a mechanism of interaction. 
So «Business power is a society, it is a magic triangle 
of successful development of the state.»

That is, today it is worthwhile to work on 
fi nding effective formats of interaction between the 
authorities, business and citizens.
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ÂÇÀªÌÎÄ²ß ÒÀ ÑÏ²ÂÏÐÀÖß 
ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²Â ÒÀ 

ÍÅÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É Ó 
ÑÔÅÐ² ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÁÅÇÏÅ×ÍÈÕ 

Ì²ÃÐÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â

Основою даного дослідження є цілісний 
аналіз сутності та ролі взаємодії та 
співпраці державних органів та недержав-
них організацій у сфері забезпечення без-
печних міграційних процесів. Відповідно го-
ловними завданнями визначено розуміння 
потреби в узгодженні дій у сфері забезпечен-
ня безпеки міграційних процесів як на нор-
мативному, так і на організаційному рівні; 
класифікацію суб’єктів такої взаємодії; 
з’ясування форм участі громадськості у 
забезпеченні безпеки міграційних процесів; 
розкриття організаційно-правових засад 
участі громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордо-
ну для забезпечення безпечних міграційних 
процесів.
Ключові слова: міграційний процес, 

взаємодія, співпраця, міграційна політика, 
громадські організації, інститути грома-
дянського суспільства.
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потребують аналізу та дослідження право-
ві та інституційні аспекти впровадження 
ефективної практики співпраці в діяльність 
суб’єктів реалізації міграційної політики 
держави. Враховуючи соціально-економічні 
та геополітичні перетворення в Україні, по-
стає гостра потреба в узгодженні дій у сфері 
забезпечення безпеки міграційних процесів 
як на нормативному, так і на організаційно-
му рівні.
Стратегією державної міграційної полі-

тики України на період до 2025 року перед-
бачено, що в умовах глобальної інтенсифіка-
ції міграційних процесів, активної участі на-
селення України в таких процесах зростає 
необхідність ефективного державного регу-
лювання в зазначеній сфері, яке є передумо-
вою використання позитивного потенціалу 
міграції з метою розвитку, мінімізації її не-
гативних наслідків, забезпечення прав і сво-
бод мігрантів та усього населення [1]. Крім 
того, безумовною передумовою розвитку 
відносин України та Європейського Союзу є 
забезпечення максимального рівня безпеки 
міграційних процесів.

Аналіз останніх досліджень                             
та публікацій

Оргaнізaційно-прaвові зaсaди діяль-
ності оргaнів, які формують тa реaлізують 
нaціонaльну мігрaційну політику, 
досліджувaли у своїх працях О. Бaндуркa, 
Ю. Гаврушко, І. Гарна, Д. Голобородь-
ко, С. Кременчуцький, О. Кузьмен-
ко, С. Кривчук-Новaк, О. Малиновська, 

Постановка проблеми
Актуальність дослідження взаємодії дер-

жавних органів та недержавних організацій 
у сфері міграції зростає пропорційно збіль-
шенню ризиків, пов’язаних як з внутрішні-
ми, так і зовнішніми міграційними процеса-
ми. 
В Україні активно застосовуються про-

грами горизонтальної взаємодії та співпраці 
у сфері забезпечення безпечних міграцій-
них процесів. Однак, враховуючи нові сус-
пільно-політичні та економічні виклики та 
євроінтеграційну спрямованість України, 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2019 40

A. Мaксименко, Т. Мінкa, С. Мосьондз, 
В. Олефір, О. Сaвченко, О. Cікорський, 
Є. Стрільченко, A. Супруновський, Н. Тин-
дик, О. Шевченко, М. Ярмистий тa ін. У той 
же час різноманітні аспекти взаємодії дер-
жавних органів та недержавних організацій 
у сфері забезпечення безпечних міграцій-
них процесів залишаються недослідженими. 

Метою статті є визначення сутності та 
правових засад взаємодії та співпраці дер-
жавних органів та недержавних організацій 
у сфері забезпечення безпечних міграцій-
них процесів.

Виклад основного матеріалу
Міграційна політика України, основою 

якої є безпека міграційних процесів, форму-
ється з урахуванням системного підходу, що 
зорієнтований не лише на інституційні мож-
ливості окремого суб’єкту, а й на посилення 
співпраці та взаємодії як органів публічної 
адміністрації між собою, так і з окремими 
громадянами та громадськими організація-
ми.
Як справедливо відзначив М. М. Ярмис-

тий, невирішеність багатьох проблем дер-
жавного регулювання міграційних процесів 
великою мірою є наслідком відсутності на-
лежних управлінських структур, здатних 
розробляти та реалізовувати державну полі-
тику у сфері міграції, забезпечувати коорди-
націю діяльності центральних та місцевих 
органів влади, співпрацю з органами міс-
цевого самоврядування та інститутами гро-
мадянського суспільства [2, c. 1]. В умовaх 
стрімкої aктивізaції міжнaродної мобіль-
ності населення Укрaїни, що відбувaється 
в руслі зaкономірного для доби глобaлізaції 
нaростaння світових мігрaцій, зростaє 
знaчення регулювaння мігрaційних проце-
сів, нaдaння їм оргaнізовaного, безпечного 
тa неконфліктного хaрaктеру. Aдеквaтнa 
мігрaційнa політика необхіднa, з одного 
боку, для мінімізaції обумовлених мігрaцією 
ризиків, a, з другого,  для використaння 
знaчного позитивного потенціaлу мігрaції 
в інтересaх розвитку. До цього требa 
додaти, що спроможність нaціонaльних 
урядів нaлежним чином регулювaти 
мігрaційні переміщення є передумовою 

успішного міжнaродного співробітництвa, 
без якого упрaвління мігрaціями, 
як бaгaтостороннім процесом, неможливе [3, 
c. 4]. Управління міграцією є комплексною 
галуззю державної політики, що складаєть-
ся із низки взаємопов’язаних компонентів, 
відповідальність за які покладається на різ-
ні державні органи. Сучасні підходи вимага-
ють від задіяних органів не лише достатньої 
інституційної спроможності в рамках влас-
ної компетенції, але і якісної міжвідомчої 
взаємодії, співпраці та координації. Так само 
важливою є спроможність до сучасних форм 
міжнародної співпраці [4, с. 3]. Науковці та 
фахівці з питань управління міграційними 
процесами одностайно підкреслюють вели-
ку роль міжвідомчої та міжнародної взаємо-
дії, співпраці та координації у сфері міграції 
для реалізації прав і свобод людини, безпе-
ки окремої країни та всього світу. 
В організації міграційного процесу бе-

руть участь державні органи, громадські, 
політичні, міжнародні організації. Відпо-
відно до норм законодавства до системи 
суб’єктів забезпечення безпечних міграцій-
них процесів відноситься Верховна Рада 
України; Президент України; Кабінет Міні-
стрів України; міністерства; центральні ор-
гани виконавчої влади; місцеві державні ад-
міністрації; органи місцевого самоврядуван-
ня; суди; прокуратура України; громадські 
організації; громадяни України, іноземці та 
особи без громадянства.
Суб’єктів управління міграційними про-

цесами М. М. Ярмистим класифіковано на-
ступним чином: 1) Верховна Рада Украї-
ни, Кабінет Міністрів України, Президент 
України – суб’єкти, до повноважень яких 
належить прийняття політичного рішення 
формування державної міграційної політи-
ки; 2) центральні та місцеві органи влади, 
суб’єкти, до компетенції яких належить пи-
тання реалізації державної міграційної по-
літики; 3) органи місцевого самоврядування 
– суб’єкти прийняття та виконання політич-
ного рішення; 4) інститути громадянського 
суспільства (громадські організації, освіт-
ні та наукові заклади) – суб’єкти сприяння 
щодо прийняття та виконання державної 
міграційної політики [2, c. 12]. 
Законодавець визначає різні рівні та 
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форми взаємодії у сфері забезпечення без-
печності міграційних процесів, які умовно 
можна поділити на внутрішню та зовнішню, 
горизонтальну та вертикальну, коротко-
часну та тривалу. Так, суб’єктами взаємодії 
у сфері забезпечення безпеки міграційних 
процесів є:

- органи публічної адміністрації (Мі-
ністерство зaкордонних спрaв Укрaїни, Мі-
ністерство соціaльної політики Укрaїни, Мі-
ністерство освіти і нaуки Укрaїни, Держaвнa 
мігрaційнa службa Укрaїни, Держaвнa 
службa Укрaїни з нaдзвичaйних ситуaцій, 
Держaвнa службa зaйнятості Укрaїни, 
Держaвнa служба Укрaїни з питaнь праці та 
ін.);

- правоохоронні органи України 
(Міністерство внутрішніх спрaв Укрaїни, 
Держaвнa прикордоннa службa Укрaїни, 
Службa безпеки Укрaїни, органи прокура-
тури) та військові формування;

- органи місцевого самоврядування;
- інститути громадянського суспіль-

ства (громадські організації, благодійні ор-
ганізації, професійні спілки та їх об’єднання, 
організації роботодавців, недержавні засоби 
масової інформації тощо); 

- правоохоронні органи інших дер-
жав;

- іноземні дипломатичні і консульські 
установи;

- міжнародні урядові та неурядові 
організації: Інтерпол, Європол, Регіональ-
ний центр Південно-Східної Європейської 
ініціативи співробітництва у боротьбі з 
транснаціональною злочинністю (SECI), 
Міжнародна організація з міграції, Органі-
зація з безпеки та співробітництва в Євро-
пі, Міжнародна організація праці, Агенція 
FRONTEX, місія ЕUAM, місія EUBAM, Між-
народний жіночий правозахисний центр 
«Ла Страда Україна», ГУАМ (Організація за 
демократію та економічний розвиток) та ін.
Через створення спеціальних дорад-

чих органів, встановлення партнерських 
зв’язків з інститутами громадянського сус-
пільства та зв’язків з мігрантами держава 
підтримує безпеку міграційних процесів. 
Регламентом Кабінету Міністрів України 
передбачено можливість консультування з 
партнерами державного та недержавного 

сектору під час підготовки проектів норма-
тивно-правових актів у сфері міграційних 
процесів. 
Взаємодія недержавних організацій та 

державних органів у сфері забезпечення 
безпечних міграційних процесів відбуваєть-
ся шляхом створення та забезпечення ді-
яльності Громадської ради при Державній 
міграційній службі України. Наказом ДМС 
України від 04.12.2015 р. № 140 затвердже-
но Положення про Громадську раду при 
Державній міграційній службі України [6], 
згідно з яким до Громадської ради можуть 
бути обрані представники громадських 
об’єднань, релігійних, благодійних органі-
зацій, творчих спілок, професійних спілок 
та їх об’єднань, асоціацій, організацій робо-
тодавців та їх об’єднань, недержавних ЗМІ, 
які провадять свою діяльність у сфері, що 
пов’язана з діяльністю ДМС України. Саме 
за допомогою Громадської ради забезпечу-
ється прозоре функціонування ДМС Укра-
їни.
Ознайомлення та врахування пропози-

цій представників громадянського суспіль-
ства та академічної спільноти у сфері без-
печності міграційних процесів відбувається 
в рамках функціонування не лише Громад-
ської ради при Державній міграційній служ-
бі України, але й Науково-експертної ради 
з питань діяльності Державної міграційної 
служби України.
Так, Науково-експертна рада з питань 

діяльності Державної міграційної служби 
України є постійно діючим дорадчим ор-
ганом при Державній міграційній службі 
України, який здійснює координацію у сфе-
рі співпраці недержавних організацій та 
експертів з Державною міграційною служ-
бою України. До її складу можуть входити 
громадяни України, які є фахівцями права, 
міжнародних відносин, соціології, інформа-
ційних технологій, експертами у сфері за-
хисту прав людини, міграції, імміграції та 
еміграції на засадах рівного представництва 
наукової і правозахисної громадськості, 
журналістів [7]. Отже, завданням членів На-
уково-експертної ради є аналіз чинного за-
конодавства у міграційній сфері, виявлення 
недоліків та прогалин у правовому регулю-
ванні та їх подальше усунення. 
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Варто наголосити, що у 2010 р. з ме-
тою налагодження міжвідомчої взаємодії та 
співпраці з громадськістю у сфері безпеч-
ності міграційних процесів було створено 
Раду з питань трудової міграції громадян 
України при Кабінеті Міністрів України. 
До Ради, окрім представників Мінсоцпо-
літики, входять посадові особи міністерств 
та відомств, компетенція яких дотична до 
проблематики трудової міграції, а також 
декілька представників наукових установ і 
громадських організацій. Водночас пред-
ставництво громадських організацій у Раді є 
непропорційно низьким, деякі авторитетні 
організації, що мають реальні здобутки в ца-
рині представлення інтересів захисту прав 
трудових мігрантів, залишились за бортом 
даного органу [4, с. 66].
Недержавний сектор, до якого входять 

громадські організації, окремі громадяни, 
а також представники бізнесу сприяє реа-
лізації міграційної політики та виконує до-
поміжну функцію у сфері забезпечення без-
печних міграційних процесів. Допоміжна 
функція полягає в підготовці, обґрунтуванні 
своїх зауважень та пропозицій до законів та 
законопроектів та подання їх до суб’єктів 
законодавчої ініціативи. Представники не-
державного сектору також можуть виступа-
ти громадськими експертами в обговоренні 
законопроектів, які регламентують мігра-
ційну сферу. 
Держава ж зі своєї сторони повинна 

сприяти розвитку правозахисних громад-
ських організацій у сфері міграції. І. О. Гар-
на класифікувала громадські організації за 
критерієм масштабу діяльності: громадські 
організації, діяльність яких носить міжна-
родний характер; громадські організації, 
що діють у масштабах всієї держави; гро-
мадські організації, що діють у масштабах 
адміністративно-територіальної одиниці 
України [5, c. 128]. На нашу думку, недер-
жавні організації у сфері забезпечення без-
пеки міграційних процесів можуть органі-
зовувати свою діяльність на міжнародному, 
національному, регіональному та місцевому 
рівнях. 
Однак консультаційно-дорадча та науко-

во-консультаційна робота є не єдиною фор-
мою участі недержавних суб’єктів у сфері 

забезпечення безпечності міграційних про-
цесів. Безпека міграційних процесів безпо-
середньо залежить від захищеності держав-
ного кордону. 
Захист державного кордону України є 

невід’ємною частиною загальнодержавної 
системи забезпечення національної безпеки 
і полягає у скоординованій діяльності вій-
ськових формувань та правоохоронних ор-
ганів держави, організація і порядок діяль-
ності яких визначаються законом, яка про-
вадиться в межах наданих їм повноважень 
шляхом вжиття комплексу політичних, 
організаційно-правових, дипломатичних, 
економічних, військових, прикордонних, 
імміграційних, розвідувальних, контрроз-
відува льних, оперативно-розшукових, при-
родоохоронних, санітарно-карантинних, 
екологічних, технічних та інших заходів [8]. 
Згідно із Законом України від 22.06.2000 

р. № 1835-III «Про участь громадян в охо-
роні громадського порядку і державного 
кордону» координацію діяльності громад-
ських формувань з охорони громадського 
порядку і державного кордону здійснюють 
відповідно місцеві державні адміністрації 
та органи місцевого самоврядування. По-
всякденна (оперативна) діяльність таких 
формувань організовується, спрямовується і 
контролюється відповідними органами На-
ціональної поліції, підрозділами Державної 
прикордонної служби України [9]. Отже, 
місцеві державні адміністрації та органи міс-
цевого самоврядування, а також органи по-
ліції та прикордонної служби взаємодіють 
з громадянами, які об’єднані в громадські 
формування задля підтримання безпеки на 
кордоні під час: спільного патрулювання і 
виставлення спільних прикордонних наря-
дів у межах контрольованого прикордонно-
го району, прикордонної смуги; спільного з 
місцевими державними адміністраціями та 
органами місцевого самоврядування заслу-
ховування повідомлень і звітів керівників 
громадських формувань тощо [10]. Громад-
ські формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону є елементом 
участі громадськості у забезпеченні захисту 
національних інтересів України у сфері без-
пеки державного кордону України з метою 
забезпечення безпеки міграційних процесів.
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Основу системи органів, що здійсню-
ють правопорядок на державному кордоні 
України, становлять Державна прикордон-
на служба України, Державна міграційна 
служба України, Державна податкова служ-
ба України, Державна митна служба Укра-
їни, Національна поліція України, Збройні 
сили України, громадські формування з охо-
рони громадського порядку і державного 
кордону. З метою удосконалення взаємодії 
цих органів, у тому числі, для забезпечен-
ня безпеки міграційних процесів, доцільно 
розглянути питання щодо об’єднання цих 
органів у єдину систему охорони міграцій-
них процесів та визначити Міністерство 
внутрішніх справ України як головного ко-
ординатора. 
Можемо констатувати, що під час такої 

взаємодії і реалізуються цілі державної мі-
граційної політики, а саме: регулювання 
міграції, забезпечення безпеки міграційних 
процесів, дослідження причин та наслідків 
міграції та використання їх на користь дер-
жави, забезпечення національної та транс-
національної безпеки в умовах глобалізації 
та євроінтеграції.

Висновки
Беззаперечним є положення, що вза-

ємодія державних органів та недержавними 
організаціями є необхідною передумовою 
успішного виконання покладених на них 
завдань та досягнення спільної мети – забез-
печення безпечних міграційних процесів. 
Як свідчить практика, саме організована та 
регламентована взаємодія є передумовою 
покращення результатів у забезпеченні пра-
вопорядку у сфері реалізації міграційної по-
літики держави. 
Таким чином, ефективна, збалансована 

та упорядкована взаємодія державних ор-
ганів з недержавними організаціями поля-
гає в їх спроможності оперативно та якісно 
вирішувати проблеми, які виникають у ході 
реалізації права особи на свободу пересу-
вання та вільне обрання місця проживання. 
Своєю чергою злагоджена взаємодія дер-
жавних органів України з міжнародними 
організаціями у сфері міграції є запорукою 
підтримання міграційного світового поряд-
ку.
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INTERACTION AND COOPERATION 
OF STATE BODIES AND NON-STATE 
ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF 

SECURITY OF MIGRATION PROCESSES
The article defi nes the role and reveals the 

essence of interaction and cooperation of state 
bodies and non-governmental organizations in 
the sphere of ensuring safe migration processes 
discusses the legal bases of interaction, identi-
fi es the subjects of interaction, as well as forms 
of public participation in ensuring the safety of 
migration processes.

Scientists and experts in migration man-
agement unanimously emphasize the great role 
of interagency and international cooperation, 
cooperation and coordination in the fi eld of 
migration for the realization of human rights 
and freedoms, the security of the individual 
country and around the world.

Governmental bodies, public, political and 
international organizations take part in the or-
ganization of the migration process. According 
to the norms of the legislation to the system 
of subjects for ensuring safe migration pro-
cesses refer: the Verkhovna Rada of Ukraine, 
President of Ukraine; Cabinet of Ministers 
of Ukraine; ministries; other central execu-
tive bodies; local state administrations; local 

governments; courts; the prosecutor’s offi ce 
of Ukraine; public organizations; citizens of 
Ukraine, foreigners and stateless persons.

It is established that the state supports the 
security of migration processes through the 
establishment of special advisory bodies, part-
nerships with civil society institutions and links 
with migrants. The tasks and legal bases of ac-
tivity of the Public Council under the State Mi-
gration Service of Ukraine, the Scientifi c and 
Expert Council on the activities of the State Mi-
gration Service of Ukraine and the Council on 
Labor Migration of Citizens of Ukraine under 
the Cabinet of Ministers of Ukraine have been 
determined.

It is proved that public formations on the 
protection of public order and state border are 
an element of public participation in ensuring 
the protection of national interests of Ukraine 
in the fi eld of security of the state border of 
Ukraine in order to ensure the security of mi-
gration processes.

Thus, effective, balanced and orderly inter-
action of state bodies with non-governmental 
organizations lies in their ability to promptly 
and qualitatively solve problems that arise dur-
ing the exercise of a person’s right to freedom 
of movement and free choice of residence. In 
turn, the coordinated interaction of state bod-
ies of Ukraine with international organizations 
in the fi eld of migration is the key to maintain-
ing the world migration order.

Key words: migration process, interaction, 
cooperation, migration policy, public organiza-
tions, civil society institutions.
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В связи с постоянными трансформаци-
ями в украинском обществе существует по-
требность раскрытия сущности понятия 
социальной защиты. В данной статье рас-
смотрены различные точки зрения на иссле-
дуемое понятие, осуществлен анализ теоре-
тических положений по социально-правовой 
защите. Социальная защита в Украине ре-
ализуется сквозь материальное обеспечение 
экономически активного населения (путем 
социального страхования); пенсионное обе-
спечение; социальную помощь наиболее уяз-
вимым категориям; материальную помощь 
семьям с детьми; компенсации, индексации 
и льготы населению; социальное обслужива-
ние и тому подобное. Таким образом, соци-
альная защита осуществляется с помощью 
социального обеспечения и социальной помо-
щи.
Ключевые слова: социальная защита, 

население, нормативная база, государство, 
экономическая безопасность, социальная по-
мощь.
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напрямом наукових досліджень та акту-
альним практичним завданням. Держав-
не регулювання соціального захисту на-
селення обумовлюється тим, що головною 
метою держави є досягнення добробуту 
й розвитку населення через підвищення 
рівня та якості його життя, а також заохо-
чення його прагнення до соціального про-
гресу через забезпечення соціальних прав 
усіх громадян. У ст. 3 Конституції України 
зазначено: «Людина, її життя й здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю». Саме це визначає нашу 
державу як соціальну [1].
Безумовно, кожна соціально-економіч-

на система, державний устрій по-своєму за-
довольняє цю мету з огляду на колективні 
традиції, економічний розвиток і менталітет 
народу. Проте в межах усіх без винятку дер-
жав існує найголовніша мета – надання осо-
бливого захисту й допомоги недієздатним і 
нужденним громадянам [2, с. 184].

Аналіз останніх досліджень
Поняття “соціальний захист” є одним 

з найбільш дискусійних питань права со-
ціального забезпечення. Його досліджен-
ням займалися за різних часів такі вчені, 
як: В.С. Андрєєв, В.А. Аралов, К.С. Батигін, 
Н.Б. Болотіна, Ж.А. Горбачова, І.В. Гущін, 
Л.В. Забєлін, М.Л. Захаров, Р.І. Іванова, 
А.В. Левшин, Е.Е. Мачульська, К.Ю. Мель-
ник, М.І. Полупанов, С.М. Прилипко, 
І.М. Сирота, Н.М. Стаховська, Б.І. Сташків, 

Постановка проблеми
Процес поглиблення інтеграції у світо-

ве економічне співтовариство передбачає 
багато істотних змін у системі управління 
державою, складовою якої є соціально-
економічна система, на основі ідеї сполу-
чення економічної ефективності як резуль-
тату дієвості ринкових сил та соціального 
компромісу. Отже, пошук ефективних ме-
ханізмів та дієвих методів функціонування 
системи соціального захисту є нагальним 
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В.А.Тарасова, Е.Г. Тучкова, Я.М. Фогель, 
О.Г. Чутчева, В.Ш. Шайхатдинов тощо.

Виклад основного матеріалу
Прагнення України увійти в Європей-

ську співдружність країн та у Європейський 
союз неможливе без створення системи 
правових, економічних, організаційних та 
інших заходів державних і недержавних 
установ та організацій, що впливатимуть та 
сприятимуть підтриманню соціальної ста-
більності в суспільстві, створенню умов для 
зростання добробуту населення, забезпе-
чення належного рівня та якості життя на-
селення.
Сьогодні комплекс проблем соціального 

захисту населення України розглядається 
крізь призму стану суспільства, стану рин-
кових відносин, коли нові реалії громад-
ського та економічного життя замінюють 
старі та віджилі. Особливістю цього періоду 
є відставання розвитку нормативної бази та 
стандартів правового регулювання повсяк-
денних потреб суспільства. Це відставання 
найбільш вразливе у порівнянні з соціаль-
ними стандартами (нормативами) Європей-
ських країн.
Саме тому правова система не завжди де-

монструє готовність до швидшого запрова-
дження та ефективного регулювання нових 
процесів, у тому числі в галузі соціального 
захисту населення. В умовах відсутності 
адекватного правового регулювання прак-
тики реформ вони, навіть у найкращому ви-
падку, здійснюються повільно, формально 
та безсистемно. Звідси виникають і відпо-
відні соціальні, економічні та соціально-пси-
хологічні наслідки реформування, комплекс 
питань, що пов’язані із забезпеченням пра-
вового та соціального захисту населення в 
умовах здійснюваних перетворень [3, с. 81].
Тому не дивно, що завдання ефектив-

ного розвитку галузей економіки та со-
ціальної сфери не завжди узгоджуються з 
проблемами соціальної гармонії, адаптації 
населення, зокрема його вразливих про-
шарків, до швидких змін у житті, забезпе-
чення гарантій непрацездатній частині на-
селення (пенсіонери, інваліди, багатодітні 
сім’ї тощо) [5, с. 92]. У контексті основних 
проблем соціального захисту населення на 

різних інституціональних рівнях недостат-
ньо уваги приділяється практичній реаліза-
ції теоретичних розробок «компенсаційних» 
захисних механізмів для суспільства, які до-
помагали б його громадянам адаптуватися 
до специфічних умов формування нових ін-
ститутів та інституціонального середовища 
[3, с. 81]. Визнання України як держави з 
ринковою економікою накладає на неї пев-
ні зобов’язання. У першу чергу, вони стосу-
ються проблем, пов’язаних із переосмислен-
ням нової економічної політики держави, 
яка має передбачати максимальну мобіліза-
цію всіх ресурсів країни, сприяння розвитку 
господарської ініціативи і самодіяльності 
населення, насамперед у формі малого та 
середнього бізнесу, посилення соціальної 
орієнтації в розвитку підприємств, регіонів 
і економіки країни загалом. Ця довгостро-
кова соціально орієнтована політика пови-
нна бути спрямована на зниження реально-
го рівня безробіття, посилення економічної 
активності та мобільності населення, підви-
щення його доходів, рівня добробуту, тобто 
покращення соціального захисту населення. 
На базі соціально орієнтованої економіки 
сучасного типу передбачається наближення 
рівня життя населення до середніх європей-
ських стандартів його якості та показників 
людського розвитку [4, с. 35; 3, с. 81].
Соціальний захист – невід’ємна складо-

ва політики держави, відповідальної за до-
бробут, розвиток і безпеку своїх громадян. 
Це той чинник, від ефективності якого за-
лежить цивілізаційний розвиток будь-якого 
суспільства. У зв’язку з постійними транс-
формаціями в українському суспільстві існує 
потреба розкриття сутності соціального за-
хисту [6, с. 132].
Під соціальним захистом у загальному 

сенсі слід розуміти діяльність держави щодо 
встановлення та забезпечення соціально-
економічних і соціально-культурних прав 
громадян. Це і охорона здоров’я, і забез-
печення житлом, і здобуття освіти, і охоро-
на материнства та дитинства, і матеріальне 
забезпечення непрацездатних і інших по-
требуючих підтримки громадян, і соціаль-
не обслуговування тощо. Під соціальним 
захистом у вузькому сенсі слід розуміти су-
купність нормативно закріплених гарантій, 
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спрямованих на вирівнювання положення 
громадян з іншими членами суспільства у 
випадках настання соціальних ризиків [6,-
с. 132].
Розглядаючи систему соціального за-

хисту, можна виділити основні її функціо-
нальні напрями. Вона має три складові, три 
комплексні механізми державного регулю-
вання: соціальне забезпечення, соціальне 
страхування та соціальну допомогу (добро-
дійність). Соціальне забезпечення реалізує 
принцип загальності (універсальності) та 
орієнтується на розподіл за потребою, без 
дотримання вимог еквівалентності й від-
шкодування. Об’єктом соціального забезпе-
чення є населення в цілому. На принципах 
соціального забезпечення, з одного боку, 
організується система соціального захисту 
окремих категорій непрацездатної частини 
населення (людей літнього віку, дітей, інва-
лідів), а з іншого – відповідно до принципу 
соціального забезпечення будується система 
безкоштовної обов’язкової загальної освіти, 
медичного обслуговування й надання низки 
культурних послуг.
Соціальне страхування – це механізм 

державного регулювання системи соці-
ального захисту, який будується відповід-
но до принципу соціальної солідарності й 
принципу еквівалентності (відшкодування). 
Об’єднує соціальне забезпечення та соці-
альне страхування реалізація ідеї соціальної 
спільності людей, колективістські начала. 
Натомість відмінність їх полягає в тому, що 
об’єкт соціального страхування обмежуєть-
ся працездатною частиною населення й орі-
єнтується на узгодження соціальних виплат 
із трудовим вкладом і цільовим характером 
соціальних внесків [7, с. 112].
Систему державної добродійності під-

дано серйозній трансформації. На сьогодні 
спостерігається тенденція до обмеження 
сфери державної добродійності, орієнтація 
переважно на державну добровільну форму 
милосердя (філантропію) [2, с. 185].
Першочерговою проблемою у контексті 

соціального захисту населення є запрова-
дження повномасштабної реформи пенсій-
ної системи, яка повинна здійснюватися за 
трьома рівнями: солідарної системи пенсій-
них виплат (перший рівень), системи нако-

пичувальних індивідуальних пенсійних ра-
хунків у рамках загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування (другий 
рівень) та системи недержавного пенсійного 
страхування, яка забезпечуватиме виплату 
додаткової пенсії за рахунок добровільних 
пенсійних внесків громадян (третій рівень) 
[3, с. 82].
До наступних проблем соціального за-

хисту є реформування системи соціального 
обслуговування та надання допомоги ма-
лозабезпеченим верствам населення. Воно 
має спрямовуватися на розроблення нових 
механізмів реалізації чинних законодавчих 
актів з питань соціальної політики, послі-
довне здійснення заходів щодо розвитку 
та зміцнення системи соціального захисту, 
вдосконалення механізму фінансування на-
дання державної соціальної допомоги, що 
забезпечить гарантований рівень соціаль-
ного захисту малозабезпечених прошарків 
населення.
Виходячи з цілої низки сучасних про-

блем соціального захисту, головною метою 
соціальної політики є забезпечення гідного 
рівня життя як працюючого, так і непрацю-
ючого населення. Вона може бути реалізо-
вана шляхом забезпечення максимального 
позитивного впливу національної системи 
соціального захисту та попередження її не-
гативних наслідків. Основою управління 
цими процесами є наявність прогнозних 
розрахунків соціальних витрат у відповід-
ності із встановленими державою пільгами 
та гарантіями, збалансованими з їх фінансо-
вим забезпеченням.
У цьому зв’язку дуже важливою пробле-

мою соціального захисту населення є про-
гнозування соціальних витрат, яке перед-
бачає визначення на перспективу тенденцій 
створення сприятливих умов для поліпшен-
ня добробуту громадян, які у відповідності 
з чинним законодавством мають потребу в 
державній підтримці. Це дає змогу здійсню-
вати загальний аналіз зворотних зв’язків 
між соціальним сектором та економікою, 
враховувати зміни у законодавчо-правовому 
полі, розглядати вплив різних сценаріїв роз-
витку економіки, характеризувати потребу 
в коштах, призначених для компенсації со-
ціальних витрат, виходячи з економічних 
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перспектив та життєвих реалій, як тенден-
цію розвитку соціального захисту населення 
у даний період. На цій основі можна створи-
ти сценарій майбутнього розвитку соціаль-
ної сфери та мати ключову інформацію для 
планування соціальної політики, враховува-
ти їх при розробці консолідованого бюдже-
ту України та окремих регіонів [3, с. 84].
Стратегічною проблемою економічної 

політики в умовах формування соціально 
орієнтованого ринку є становлення та роз-
виток малого бізнесу, як і підприємництва в 
цілому. Відповідно недооцінка ролі та місця 
малого підприємництва, ігнорування його 
економічного і соціального потенціалу мо-
жуть набути характеру стратегічного про-
рахунку.
Оцінка чинного законодавства та нор-

мативно-правової бази у галузі підприєм-
ницької діяльності вказує на значну правову 
нестабільність деяких документів, що ре-
гламентують різні питання роботи суб’єктів 
малого та середнього бізнесу, а також відсут-
ність надійного механізму її виконання.
Деякі законодавчі акти мають зворотну 

силу, що не сприяє стабільності правових 
меж діяльності підприємств малого і серед-
нього бізнесу. Сьогодні більшість фахівців, 
експертів, правознавців вважає, що по-
трібна докорінна переробка законопроекту 
«Про державну підтримку малого підпри-
ємництва», а більша половина — виступає 
за необхідність внесення до нього часткових 
змін. Недосконалість чинного законодав-
ства з питань розвитку підприємницької 
діяльності зумовлює збільшення підприєм-
ницьких ризиків [3, с. 84].
Також однією з першочергових проблем 

соціального захисту є реформування систе-
ми соціального обслуговування та надання 
допомоги малозабезпеченим верствам насе-
лення. Воно має спрямовуватися на розро-
блення нових механізмів реалізації чинних 
законодавчих актів з питань соціальної по-
літики, послідовне здійснення заходів щодо 
розвитку та зміцнення системи соціального 
захисту, вдосконалення механізму фінансу-
вання надання державної соціальної допо-
моги, що забезпечить гарантований рівень 
соціального захисту малозабезпечених про-
шарків населення.

Виходячи з цілої низки сучасних про-
блем соціального захисту, головною метою 
соціальної політики є забезпечення гідного 
рівня життя як працюючого, так і непрацю-
ючого населення [3, с. 84].
Поліпшення соціального захисту насе-

лення шляхом впровадження ефективних 
програм сприяє поліпшенню життєдіяль-
ності населення і стабілізує суспільство. Со-
ціальний захист має системний характер - у 
вигляді законодавчо встановлених постій-
них грошових виплат, компенсацій з дер-
жавного або місцевого бюджетів і періодич-
ний - у вигляді одноразової грошової або 
матеріальної допомоги з різних фондів або 
окремих осіб тощо. Велике значення має 
соціальний захист товаровиробників, які 
своєю працею створюють споживні вартості 
для розвитку добробуту країни.
Розвиток України в сучасних умовах по-

требує орієнтуватися на європейські стан-
дарти, будувати соціально – економічну 
політику держави та дії уряду її реалізації, 
спрямований на покращення рівня життя. 
Соціальний захист, у якому населення на-
дійно захищено, – це впевнений крок для 
досягнення процвітання країни та її суспіль-
ства. Питання соціального захисту населен-
ня на шляхах розвитку євроінтеграційних 
процесів є дуже актуальним, від нього зале-
жить рівень життя та добробуту суспільства, 
духовне, матеріальне, соціальне благо, які 
впливають та підбурюють до зайнятості на-
селення. 

Висновки
Важливою проблемою соціального за-

хисту населення є гармонізація управління 
всією соціально – економічною сферою, тоб-
то забезпечення адекватності та збалансова-
ності роботи всіх її структурних елементів 
на основі використання системних методів 
формування та реалізації політики в галузі 
економіки. Сьогодні якість управління ви-
значає якість життя [3, с. 84].
Отже, стратегічна мета України досяг-

ти рівня економічно розвиненої держави 
потребує серйозної роботи щодо удоскона-
лення захисту прав і свобод людини, демо-
кратизації всіх складових суспільного жит-
тя, економічного зростання та забезпечення 
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SUMMARY 
Due to the constant transformations in the 

Ukrainian society, there is a need to reveal the essence 
of the concept of social protection. This article discusses 
different perspectives on this concept, analysis of 
theoretical provisions on social and legal protection. 
Social protection in Ukraine is realized through the 
fi nancial support of economically active population 
(through social insurance); pension provision; social 
assistance to the most vulnerable; fi nancial assistance 
to families with children; compensation, indexation 
and benefi ts to the population; social services and 
more. Thus, social protection is achieved through 
social security and social assistance. Ukraine’s desire 
to enter the European Union of countries and the 
European Union is impossible without the creation 
of a system of legal, economic, organizational and 
other measures of state and non-governmental 
institutions and organizations that will infl uence 
and promote social support. stability in society, 
creating conditions for increasing the well-being of 
the population, ensuring the proper level and quality 
of life of the population.

Key words: social protection, population, 
regulatory framework, state, economic security, 
social assistance.

АНОТАЦІЯ 
У зв’язку з постійними трансформаціями 

в українському суспільстві існує потреба роз-
криття сутності поняття соціального за-
хисту. У даній статті розглянуті різні точки 
зору на дане поняття, здійснено аналіз тео-
ретичних положень щодо соціально-правового 
захисту. Соціальний захист в Україні реалізу-
ється через матеріальне забезпечення еконо-
мічно активного населення (шляхом соціаль-
ного страхування); пенсійне забезпечення; со-
ціальну допомогу найбільш вразливим катего-
ріям; матеріальну допомогу сім’ям з дітьми; 
компенсації, індексації та пільги населенню; 
соціальне обслуговування тощо. Таким чином, 
соціальний захист здійснюється за допомогою 
соціального забезпечення та соціальної допо-
моги.
Ключові слова: соціальна захищеність, 

населення, нормативна база, держава, еконо-
мічна безпека, соціальна допомога.

механізмів і умов для створення матеріаль-
ного та духовного добробуту населення. 
Найважливішим аспектом цієї проблеми, 
віддзеркаленням місця людини в системі 
державної політики є стан її соціального за-
хисту та надання соціальних гарантій.
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ÇÀÏÈÒ ÍÀ ÄÎÑÒÓÏ ÄÎ ÏÓÁË²×ÍÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯: 
ÑÏÅÖÈÔ²ÊÀ Â²ÄÅÎ-, ÀÓÄ²ÎÌÀÒÅÐ²ÀË²Â Ç 

ÓÐÀÕÓÂÀÍÍßÌ ÎÕÎÐÎÍÈ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÈÂÀÒÍ²ÑÒÜ

В статье рассматриваются дискуссион-
ные положения Закона Украины «О доступе 
к публичной информации» о возможностях 
квалификации видео и аудиоматериалов, как 
публичной информации, учитывая критерии 
«отображенности» и «задокументированно-
сти», анализируются ограничения реализа-
ции права на доступ к таким материалам 
посредством распространения их через допол-
нительные сервисы, такие как: WeTransfer, 
YouTube, Google Disk или записи на оптические 
носители; описываются проблемы соотно-
шения доступа к конфиденциальной инфор-
мации и защиты права на приватность за-
прашивающего и третьих лиц; отмечается 
дискуссионность материальных и техниче-
ских возможностей реализации положений 
части седьмой статьи 6 Закона (о предостав-
лении доступа к документу, в котором содер-
жится информация с ограниченным досту-
пом) в случае применения этого положения к 
видео и аудиоматериалам; представлены на-
правления совершенствования законодатель-
ства для решения описанных проблем.
Ключевые слова: запрос на публичную ин-

формацию, видео и аудиоматериалы, отобра-
женность, задокументированность, приват-
ность.
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ложення Закону у момент прийняття – це 
здебільшого дослівна копія Закону «Про до-
ступ до публічної інформації» однієї з сусід-
ніх держав, з тим тільки застереженням, що 
в українській версії автори Закону позбули-
ся певних спеціальних норм оригінальної 
версії. Незважаючи на це, базові положення 
та механізми Закону залишилися без змін, а 
у подальшому до Закону вже вносилися по-
правки з огляду на прогресивні ідеї локаль-
них еліт або ж у зв’язку з необхідністю ви-
рішення тих чи інших прикладних завдань. 
З’явилася судова практика та наукові робо-
ти, які сприяють розумінню положень Зако-
ну, але деякі питання і надалі залишають за 
полем уваги. Одним з таких мало опрацьо-
ваних аспектів є доступ до відео- та аудіома-
теріалів, зокрема надання таких матеріалів 
на інформаційний запит. 

Аналіз
Питаннями доступу до публічної інфор-

мації, надання її на інформаційний запит 
займалися Н.Каменська [2], А. Благодарний 
[3], О. Нестеренко, Т. Шевченко та чимало 
інших дослідників. Водночас опрацювань, у 
яких би аналізувався доступ до відео та аудіо-
матеріалів, зокрема надання таких матеріалів 
на інформаційний запит, знайти не вдалося.

Формулювання цілей
З огляду на неопрацьованість питань до-

ступу до відео- та аудіоматеріалів на інфор-
маційний запит у цій статті здійснено аналіз 
можливості надання такої інформації.

Постановка проблеми
Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» (далі – Закон) був прийнятий у 
2011 році [1]. Тоді було чимало питань про 
те як буде функціонувати такий прогре-
сивний акт в українському суспільстві. По-
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Виклад основного матеріалу
У Науково-практичному коментарі до 

Закону України “Про доступ до публічної ін-
формації” зазначається, що публічна інфор-
мація може мати текстове, числове, графічне 
вираження чи бути виражена вербальними 
засобами тощо. Як приклад автори наво-
дять цифрове зображення, що міститься на 
жорсткому диску комп’ютера, фотоапараті 
чи в мобільному телефоні) [4, 43]. Натомість 
як бути з громіздкими відео та аудіоматері-
алами? Чи є вони публічною інформацією 
відповідно до Закону та чи можуть вони на-
даватися на інформаційний запит?
Можливість позитивно відповісти про 

те, що відео- та аудіоматеріали належать до 
публічної інформації обумовлена застере-
женням, адже відео та аудіо матеріали ма-
ють відповідати критеріям, які встановив 
законодавець, а саме «публічна інформація 
– це відображена та задокументована… ін-
формація[1]».
Критерій «відображена»  є дискусійним 

не тільки сам по собі, але також і по відно-
шенню до цифрових матеріалів. Що можна 
розуміти під терміном «відображена»? Сло-
во «відображена» походить від «образ», тоб-
то щось, що можна споглядати в уяві чи в 
реальності. Таким чином, будь-яка доступна 
для візуального сприйняття інформація є 
відображеною. У випадку цифрових мате-
ріалів можна говорити про те, що відобра-
женою є інформація про такі матеріали, яку 
можна споглядати на екрані монітора – тоб-
то назва файлу, дата його створення тощо. 
Проте реквізити – це не документ, а тому у 
деяких випадках про відображеність інфор-
мації говорити не слід. Так, у випадку аудіо- 
файлів критерій «відображеності» інформа-
ції є найбільш дискусійним – ми не можемо 
споглядати звук, те саме стосується і відео зі 
звуком. Варто також зазначити, що у випад-
ку відео теж можуть бути аргументи «про-
ти», адже «образ» архаїчно сприймається як 
щось статичне. Звісно, можна спекулювати, 
наводячи приклад рухомих образів. Таким 
чином, якщо розуміти термін «відображена» 
так, як було описано вище, то задоволення 
критерію «відображеності» відео- та аудіоін-
формації є частковим. З огляду на зазначену 
дискусійність термін «відображена» було б 

доцільно замінити на термін «зафіксована» 
або взагалі вилучити з Закону.
Другий критерій – «задокументованість» 

інформації. Застосовування цього крите-
рію до інформації обумовлено нинішнім 
підходом законодавця до дефініції поняття 
документ. Відповідно до Закону України 
«Про інформацію» документ – матеріальний 
носій, що містить інформацію, основними 
функціями якого є її збереження та переда-
вання у часі та просторі [5]. Альтернативне 
визначення поняття «документ» знаходимо 
у Законі України «Про обов’язковий при-
мірник документів» [6] та Законі України 
«Про бібліотеки і бібліотечну справу» [7], у 
яких надається така дефініція: «документ – 
матеріальна форма одержання, зберігання, 
використання і поширення інформації, за-
фіксованої на папері, магнітній, кіно-, фото-
плівці, оптичному диску або іншому носіє-
ві [6; 7]». Запропоновані дефініції ототож-
нюють документ з будь-яким матеріальним 
носієм інформації незалежно від формаль-
них критеріїв, наприклад, напис на паркані 
чи на камені теж може розглядатися як до-
кумент.
З огляду на такий підхід законодавця ві-

део- та аудіоматеріли можна вважати задоку-
ментованою інформацією. Документом у та-
кому випадку є жорсткий диск комп’ютера, 
CD, DVD, оптичний носій інформації тощо. 
Як у такому випадку може бути наданий до-
ступ до таких матеріалів у відповідь на ін-
формаційний запит? Чи законодавець дій-
сно був такий прогресивний у свої поглядах 
на те чим є документ?
Аналіз Закону дозволяє стверджува-

ти про відсутність прогресивного підходу, 
якщо мова йде про громіздкі відео та аудіо- 
матеріали. Пояснюється це тим, що законо-
давцем передбачено відшкодування витрат 
за виготовлення копій документів обсягом 
більш як 10 сторінок (ст. 21 Закону), але 
не передбачено відшкодування витрат за 
оптичні носії інформації, на які можна було 
б здійснити запис інформації. Також Зако-
ном не передбачено можливість отримати 
відповідь на запит у вигляді інформації на 
оптичному носії.
Відео- та аудіофайли можуть бути наді-

слані електронною поштою, якщо особа 
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вказала у запиті такий спосіб отримання ін-
формації. Натомість у випадку громіздких 
даних надіслати їх безпосередньо, без до-
даткових сервісів, таких як WeTransfer, You-
Tube або Google Disk, може бути неможливо. 
Водночас, використовуючи сервіси поши-
рення/зберігання даних, суб’єкт владних 
повноважень вступає у договірні відносини 
з посередниками, предметом яких є аудіо- 
або візуальні матеріали, які можуть стосува-
тися особистих немайнових прав третіх осіб 
або й самого запитувача інформації. Такі дії 
суб’єкта владних повноважень (без згоди 
осіб, чиїх немайнових прав стосується відео 
або аудіоматеріал) є порушенням права на 
приватність, злочином, санкція за який пе-
редбачена статтею 182 Кримінального Ко-
дексу України [8].
Ще одне застереження, яке стосуєть-

ся доступу до конфіденційної інформації, 
пов’язане з феноменом анонімності. У ви-
падку інформаційного запиту суб’єкт влад-
них повноважень не має обов’язку перевір-
ки інформації про особу запитувача. Відтак, 
послуговуючись чужим ПІБ, запитувач, 
формально виконавши вимоги, передбаче-
ні статтею 19 Закону, повинен отримати від 
суб’єкта владних повноважень інформацію. 
У випадку відкритих даних висвітлений 
аспект витримує критику. Натомість не-
доопрацюванням слід вважати те, що, по-
слуговуючись чужим ПІБ, запитувач може 
отримати також інформацію з обмеженим 
доступом. Статтею 10 Закону передбаче-
но спеціальні норми, якими гарантується 
право кожного на доступ до інформації про 
себе, натомість не передбачено жодних спе-
ціальних процедур, пов’язаних з перевір-
кою особи запитувача, відтак наявне поле 
для зловживань.
Слід зауважити, що у Законі закладено 

презумпцію «порядного запитувача», на-
томість не передбачено превентивних ме-
ханізмів захисту конфіденційної інформації 
необмеженого кола осіб у випадку зловжи-
вань. Крім того, суб’єкт владних повно-
важень не в праві вимагати від запитувача 
додаткових відомостей, що підтвердили б 
його особу, оскільки Законом передбачено 
вичерпний перелік вимог до запиту. Таким 
чином, суб’єкт владних повноважень має 

два сценарії, які може застосовувати при 
розгляді запитів на публічну, конфіденцій-
ну інформацію: 1) використовувати пре-
зумпцію «порядного запитувача» як пріо-
ритетну – надаючи інформацію про особу, 
що виконала формальні критерії Закону;-
2) використовувати як пріоритет захист 
права на приватність, обмежуючи доступ до 
інформації на підставі положення частини 
другої статті 6 Закону з метою «запобігання 
розголошення інформації, одержаної конфі-
денційно[1]» . 
Прикладний аспект проблем застосуван-

ня Закону щодо описаного вище доповнює 
положення пункту 3 частини третьої статті 
10 Закону, відповідно до якого: «Розпоряд-
ники інформації, які володіють інформацією 
про особу, зобов’язані: 3) вживати заходів 
щодо унеможливлення несанкціонованого 
доступу до неї інших осіб [1]».
Зазначене вище дозволяє стверджувати 

про необхідність доопрацювання окремих 
положень Закону, зокрема створення меха-
нізмів для можливості перевірки особи за-
питувача суб’єктами владних повноважень у 
випадках доступу до конфіденційної, у тому 
числі «чутливої» інформації.
Ще одним дискусійним аспектом у випад-

ку доступу до відео- та аудіоматеріалів є прак-
тична реалізація частини сьомої статті 6 За-
кону, відповідно до якої «обмеженню доступу 
підлягає інформація, а не документ. Якщо до-
кумент містить інформацію з обмеженим до-
ступом, для ознайомлення надається інфор-
мація, доступ до якої необмежений [1]».
У випадку, якщо на відео або аудіомате-

ріалах наявні треті особи, реалізація про-
цитованого положення означала б необхід-
ність монтажу матеріалів таким чином, аби 
персональні данні третіх осіб були вилучені 
– мають бути вилучені голоси третіх осіб, ви-
лучені елементи відео, на яких видно, як ви-
глядають треті особи тощо. Виникає питан-
ня про матеріальне забезпечення суб’єктів 
владних повноважень для реалізації зазна-
чено та про рівень професійної підготовки 
осіб, що мають здійснювати такі дії, адже 
для виконання таких маніпуляцій з аудіо- та 
відеоматеріалами, має застосуватися відпо-
відне програмне забезпечення підготовле-
ним до такої роботи виконавцем. 
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Висновки
У Законі наявні недоопрацювання, які 

потребують подальшої парламентарної ро-
боти для їх усунення.
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SUMMARY 
In this article we discuss the provisions of the 

Law of Ukraine “On Access to Public Information” 
regarding the possibilities to qualify video and audio 
materials as public information, using such criteria 
as: “displayed” and “documented”. Also, we analyze 
the restrictions on the exercise of the right to access 
such materials through their dissemination using 
additional services such as WeTransfer, YouTube, 
Google Disk, or optical media recording. We describe 
the issues relating to the relationship between access 
to confi dential information and the protection of the 
right of privacy of the requester and third parties. 
We mention our doubts on material and technical 
possibilities of implementing the provisions of article 
7, paragraph 6 of the Law (regarding access to a 
document containing restricted information) in the 
case of application of this provision to video and 
audio materials. We offer directions for improving 
legislation to solve identifi ed problems.

Keywords: request for public information, 
video and audio materials, displayed, documented, 
privacy.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються дискусійні по-

ложення Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації» щодо можливостей квалі-
фікації відео- та аудіоматеріалів, як публічної 
інформації, з огляду на критерії «відображе-
ності» та «задокументованості», аналізують-
ся обмеження реалізації права на доступ до 
таких матеріалів за допомогою поширення їх 
через додаткові сервіси, такі як: WeTransfer, 
YouTube, Google Disk або запису на оптичні 
носії; описуються проблеми співвідношення 
доступу до конфіденційної інформації та за-
хисту права на приватність запитувача та 
третіх осіб; зазначається про дискусійність 
матеріальних та технічних можливостей 
реалізації положень частини сьомої статті 
6 згаданого Закону (щодо надання доступу до 
документу, у якому міститься інформація з 
обмеженим доступом) у випадку застосування 
цього положення до відео та аудіоматеріалів; 
представлено напрямки удосконалення за-
конодавства для вирішення висвітлених про-
блем.
Ключові слова: запит на публічну інфор-

мацію, відео та аудіоматеріали, відображе-
ність, задокументованість, приватність. 
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÑÔÅÐÈ: 
ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÈ ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß

В статье исследуются правовые аспек-
ты публичного регулирования социаль-
ной сферы. Дается теоретический анализ 
правового регулирования административ-
но-правовых отношений, складывающихся 
в сфере управления отраслями социальной 
сферы. Определены тенденции реформиро-
вания административного права в связи с 
переориентацией деятельности государства 
на нужды лица, выдвижение его прав, сво-
бод и законных интересов на передний край 
административно-правового регулирования.
Ключевые слова: социальное государство, 

социальная сфера, государственное управле-
ние, государственное регулирование, публич-
ное регулирование, административно-пра-
вовое регулирование.

 ÊÀÏ²ÒÀÍ Îëüãà ²ãîð³âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ 342.9

удосконалення, особливо в період глобалі-
зації економічного, політичного та суспіль-
ного життя.
Прийняття Конституції України стало 

початком якісно нового етапу в розвитку 
суспільства й держави, правової системи 
України, необхідною базою її реформу-
вання. Однією із складових реформуван-
ня правової системи держави є проведен-
ня адміністративно-правової реформи, що 
потребує послідовної реалізації як націо-
нальних законів, так і вимог міжнародно-
правових актів. Упродовж останніх років 
здійснювалися деякі заходи щодо виконан-
ня окремих положень концепції, проте її 
впровадження є повільним та суперечли-
вим. Виникла потреба в науковому моніто-
рингу адміністративної реформи в Україні, 
виявленні найбільш проблемних питань 
функціонування управління у соціальній 
сфері. У даний час розвиток соціальної сфе-
ри та виконання покладених на неї фун-
кцій відбувається перш за все за ра хунок 
бюджетного фінансування і механізму дер-
жавного регулювання. В основі останнього 
лежить нормативно-правова база, що ви-
значає правове положення органів, уста-
нов та посадових осіб у галузях соціаль ної 
сфери [1, с. 208]. 

Метою статті є дослідження пра вових 
засад державного регулювання окремих га-
лузей соціальної сфери.

Постановка проблеми
Стратегічним напрямом зовнішньої по-

літики України є інтеграція до Європей-
ського Союзу, що передбачає наближення 
до політичних, юридичних, економічних та 
соціально-культурних стандартів ЄС. Про-
цес реформування дозволить підвищити рі-
вень життя населення, шляхом досягнення 
соціальної справедливості. Однак, на сьо-
годні в Україні існують проблеми соціально-
го, політичного та економічного характеру, 
від результативності вирішення яких зале-
жить успішність курсу на євроінтеграцію та 
подальший розвиток країни в цілому.
Реформування саме соціальної сфери є 

пріоритетним. Система соціального захис-
ту та соціальних гарантій України потребує 
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Аналіз останніх досліджень
Дослідження проблем соціального захис-

ту населення представлено у працях провідних 
науковців: Качуренко Ю., Скуратівський В., 
Трощинський В., Ситник П., Борецька Н., 
Бригадін П., Бакиров В., Даниленко І., Кизи-
лова К., Кузина І., Чечель А., Тарасенко Д., 
Куценко О. та інші. Вклад учених у вивчен-
ні актуальних питань функціонування со-
ціальної сфери є дуже вагомим, але не слід 
недооцінювати необхідність розвитку та ви-
вченню питань, які стосуються подальшого 
розвитку соціальної сфери на шляху євроін-
теграційних процесів.

Виклад основного матеріалу
Прагнення України увійти в Європей-

ську Співдружність країн та у Європейський 
Союз неможливе без створення системи 
правових, економічних, організаційних та 
інших заходів державних і недержавних 
установ та організацій, що впливатимуть та 
сприятимуть підтриманню соціальної ста-
більності в суспільстві, створенню умов для 
зростання добробуту населення, забезпе-
чення належного рівня та якості життя на-
селення. Реалізація соціальної політики сто-
совно будь-якої категорії громадян немож-
лива без здійснення їх соціального захисту, 
а соціальний захист – важлива складова со-
ціальної політики та необхідний елемент 
функціонування держави в умовах ринкової 
економіки. Визначальним аспектом дослі-
дження механізму правового регулю вання 
соціальних суспільних відно син є аналіз 
системи законодавства, тобто сукупності 
взаємопов’язаних нормативно-правових ак-
тів, що міс тять основні норми та приписи, 
які регламентують відносини у соціальній 
сфері [2, с. 247]. 
Серед структурних елементів правової 

системи важливе місце належить правово-
му регулюванню. У юридичній літературі 
попри різні підходи до його визначення 
сформувалось певне розуміння сутності пра-
вового регулювання. Термін «регулювання» 
походить від латинського слова «reguło» - 
правило та означає впорядкування, приве-
дення чогось у відповідність з чимось. Під 
правовим регулюванням більшість авто-
рів розуміє сукупність прийомів та засобів 

юридичного впливу на поведінку суб’єктів 
суспільних відносин. Правове регулюван-
ня передбачає впорядкування, юридичне 
закріплення та охорону суспільних відно-
син шляхом застосування правових засобів 
[3, с. 11]. Сферою правового регулювання 
є ті суспільні відносини (економічні, полі-
тичні, культурні, національні, релігійні та 
ін.), які потребують правового впливу. Ці 
відносини становлять предмет правового 
регулювання, вони є вольовими відносина-
ми, об’єктивно потребують впливу з боку 
держави та мають чітко визначений зміст. В 
економічній сфері - це відносини, пов’язані 
з формуванням ринкових взаємозв’язків, з 
розвитком різних форм власності, з вироб-
ництвом, розподілом матеріальних благ, 
з розвитком фермерського господарства.-
У політичній сфері - це правове закріплення 
плюралістичних форм та методів здійснен-
ня влади, формування демократичних ін-
ститутів. У соціальній сфері - це формування 
соціальної політики, спрямованої на задово-
лення інтересів конкретної людини в галузі 
освіти, охорони здоров’я, соціального забез-
печення та інших сферах. Сьогодення вима-
гає вивчення та формування пріоритетних 
напрямків правового регулювання. Отже, 
сферою правового регулювання є різні види 
відносин, а саме: економічні, політичні, 
духовно-культурні, національні, релігійні 
тощо, які відрізняються своєю цілеспрямо-
ваністю, змістом та формою [3, с. 11]. 
Однією із найважливіших конституцій-

них характеристик української держави є 
її характеристика як держави соціальної. 
Найважливішою особливістю такого типу 
держави є високий рівень соціальної без-
пеки і соціальної захищеності її громадян. 
Досягнення такого рівня можливе завдяки 
ефективної реалізації соціальної політики. У 
її формуванні й здійсненні бере участь чи-
мало суб’єктів, діяльність яких визначаєть-
ся конкретними соціальними інтересами й 
здійснюється на основі тієї або іншої норма-
тивно - правової бази [4, с. 5]. Це – державні 
органи влади, органи місцевого самовряду-
вання, недержавні організації, громадські 
об’єднання. Тобто, залежно від того, хто 
ініціює та встановлює ці взаємини та про-
водить відповідні заходи, розрізняють види 
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соціальної політики: державна; регіональ-
на; корпоративна. Основним суб’єктом реа-
лізації соціальної політики в сучасному світі 
є держава, яка визначає загальні її засади, 
мету, завдання, пріоритети, нормативно 
– правову базу й проводить безпосередню 
практичну роботу з її реалізації. Державна 
соціальна політика – це дії держави в соці-
альній сфері, що переслідують певні цілі, 
співвіднесені з конкретно – історичними об-
ставинами, підкріплені необхідними органі-
заційними й пропагандистськими зусилля-
ми, фінансовими ресурсами й розраховані 
на певні етапні соціальні результати [4, с. 5]. 
Соціальна сфера суспільства є склад-

ним багаторівневим комплексом, що має і 
зміс товну, і функціональну, і організаційну 
струк тури, відображає систему соціальних 
відно син та їх носіїв, сукупність інтересів, 
потреб, очікувань людей. Усі елементи со-
ціальної сфери тісно пов’язані між собою, а 
вона сама постійно взаємодіє з іншими сфе-
рами жит тєдіяльності суспільства, є відкри-
тою системою, що динамічно розвиваєть-
ся. Як зазна чає Ю.Г. Горященко, соціальна 
сфера - це «каталізатор розвитку цивілізації, 
чинник формування духовно зрілої, ком-
петентної, соціально активної людини, яка 
комфортно себе почуває в умовах будь-якої 
професійної діяльності» [5, с. 568]. Особли-
вістю соціаль ної сфери є те, що вона форму-
ється під впли вом відносин соціальних груп 
та індивідів, які мають різне соціально-еко-
номічне становище в суспільстві [6, с. 39; 7, 
с. 185]. 
Для ефективного функціонування со-

ціальної держави кількість державних ви-
трат на соціальну сферу повинна визначи-
тися об’єктивними потребами суспільства, 
гостротою його потреб, а заходи соціальної 
допомоги, через широкий спектр її форм, 
повинні носити адресний характер.
Для соціальної політики України це 

означає активну роль держави в економі-
ці, соціальний контроль , створення ефек-
тивної системи соціального захисту, до-
тримання прав людини, тобто посилення 
соціальної орієнтованості держави, важли-
вим показником якої є обсяг та характер фі-
нансування державою соціальних програм і 

співвідношення статей видаткової частини 
держбюджету [8].
Однак у сучасному українському суспіль-

стві, де соціальна солідарність між групами 
населення відсутня, а економічний ріст не 
набув сталого характеру, реальністю є іс-
тотна соціальна диференціація та жорсткі 
бюджетні обмеження з фінансування соці-
альної сфери за залишковим принципом. У 
зв’язку із цим, можна говорити про форму-
вання стійкої тенденції до виникнення суб-
сидіарної держави з вузьким колом адреса-
тів соціальних виплат із числа найбільш не-
забезпечених категорій громадян.
Соціальна політика є обов’язковим еле-

ментом діяльності суспільства й держави, 
її найважливішу область, де конструюється 
бажаний стан соціальної сфери, що і висту-
пає її основним об’єктом.
Держава в особі відповідних органів 

управління на загальнодержавному та ре-
гіональному рівнях на основі дії принципу 
соціальних гарантій відповідає за ріст рівня 
життя та соціальну облаштованість грома-
дян. Отже, соціальна політика демонструє, 
як цілі та завдання, висунуті базовими соці-
альними інститутами, у конкретний період 
часу співвідносяться з існуючими в людей 
уявленнями про необхідний рівень їхньої 
соціальної забезпеченості. Виходячи з цьо-
го, О. Ю. Оболенський визначає соціальну 
політику як комплекс соціально-економіч-
них заходів держави, підприємств, установ, 
організацій, спрямований на послаблення 
нерівності в розподілі доходів і майна, на за-
хист населення від безробіття, підвищення 
цін, знецінення трудових заощаджень та ін. 
[9, c. 271].
Об’єкт соціальної політики – це те, на що 

вона спрямована. Ми погоджуємося з дум-
кою Оксьома І.Г, що саме соціальна сфера є 
об’єктом соціальної політики [1, c. 210].
Враховуючи, що соціальна сфера охо-

плює широкий спектр суспільних відносин, 
проаналізуємо систему за конодавства щодо 
розвитку її провід них галузей.
Для конституційно-правого регу-

лювання права громадян на охорону 
здоров’я в Україні на сучасному етапі харак-
терна орієнтація на міжнародні стандарти з 
прав людини. В Україні право на охорону 
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здоров’я, як у всіх розвинених країнах, за-
кріплено в Конституції. Стаття 49 Консти-
туції України серед іншого встановлює, що 
держава має створювати умови для ефек-
тивного і доступного всім громадянам ме-
дичного обслугову вання, сприяти розвитку 
лікувальних закладів усіх форм власності, 
у дер жавних і комунальних закладах охо-
рони здоров’я медичну допомогу по винні 
надавати безоплатно [3]. Таким чином, Кон-
ституція України визна чає загальні концеп-
туальні підходи до регулювання відносин 
у галузі охорони здоров’я. Деталізація та 
конкретизація основних конститу ційних 
положень щодо нормативно -правового 
регулювання у галузі охо рони здоров’я і 
механізмів їх реаліза ції знайшли своє відо-
браження в за конах України, постановах 
Верховної Ради, указах та розпорядженнях 
Президента України, постановах та роз-
порядженнях Кабінету Міністрів України, 
нормативних актах центра льних органів 
виконавчої влади та міжнародних догово-
рах України. У деяких випадках положення 
законо давчих актів України істотно відріз-
няються від близьких за формулю ваннями 
положень міжнародних до кументів. Але 
урегульовані правом суспільні відносини 
не обмежуються автоматичним виконан-
ням владних приписів. Розвиток соціальних 
про цесів, пов’язаних з охороною здо ров’я, 
спонукає до критичного перег ляду наявно-
го правового масиву щодо регулювання від-
носин у галузі охорони здоров’я, якому має 
переду вати усвідомлення його застарілості 
чи навіть непридатності, що форму ється на 
підставі трансформації потреб та інтересів, 
спричинених об’єктивним розвитком сус-
пільства в контексті адаптації законодавства 
до вимог ЄС [2, с. 248].
Крім того, Основний Закон України 

встановлює, що основи соці ального захис-
ту, форми і види пенсійного забезпечення 
належать до виключного регулювання на 
підставі норм закону (ч. 1 ст. 92). Пріоритет-
ність законодавчого регулювання відносин 
з питань соціального забезпечення є осно-
воположним принципом у правотворчій ді-
яльності дер жави. Проте реалізація цього 
принципу вимагає не тільки систематиза ції, 
а також, що важливо, кодифікації законо-

давства про соціальне забезпечення, адже 
множинність законів з питань соціального 
забезпечення ускладнює їх належну реалі-
зацію на практиці [10]. 
Враховуючи складність правового ре-

гулювання відносин з питань соціального 
забезпечення, очевидною є проблема про-
ведення кодифікації не тільки законодав-
ства про соціальне забезпечення, а, що-
найменше, також про пенсійне забезпечен-
ня, права осіб з інвалідністю. Специфічність 
таких кодифікованих процесів має макси-
мально відобра жати потреби та інтереси 
всіх членів суспільства, і вони мають бути 
суспільно-прийнятними, позаяк кож на лю-
дина у нашій державі впродовж свого життя 
виступає суб’єктом правових відносин з со-
ціального забезпечення.
На основі проведеного дослі дження 

чинного законодавства щодо соціального 
захисту пропонуємо такі заходи з його удо-
сконалення:

- розробити і затвердити сучасну модель 
соціального захисту на основі прозорих, до-
ступних і дієвих механі змів її реалізації;

- визначити чіткий соціально-правовий 
статус окремих вразливих категорій насе-
лення;

- провести якісну суспільноприйнятну 
кодифікацію законодавства про соціальне 
забезпечення на основі поєднання інтересів 
особи, суспільства і держави;

- провести суспільноприйнятну кодифі-
кацію законодавства про пенсійне забезпе-
чення;

- запровадити дієвий громадсь кий конт-
роль і державний нагляд за дотриманням 
законодавства про со ціальне забезпечення.
На шляху створення якісної норматив-

но-правової бази у сфері охорони здоров’я 
трапляється чимало перепон і труднощів. 
Так, наприклад, С. Стеценко серед них ви-
діляє такі:

- недостатньо виражена державна по-
літика у сфері охорони здоров’я, в тому чис-
лі її законодавчого забезпечення;

- відсутність науково обґрунтованої 
стратегії законотворчої діяльності у сфері 
охорони здоров’я;

- низька законотворча активність 
суб’єктів законодавчої ініціативи;
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- складність проходження законопро-
єктів про охорону здоров’я у Верховній Раді 
України;

- незначна кількість спеціалістів, які б 
мали необхідний обсяг знань у сфері юри-
спруденції та медицини [11, с. 88];

- неконсолідованість діяльності пред-
ставників правової і медичної науки;

- недостатнє врахування міжнарод-
но-правових стандартів у сфері охорони 
здоров’я і неефективне використання пози-
тивного зарубіжного досвіду в регулювання 
охорони здоров’я;

- нечіткість правової бази у сфері охо-
рони здоров’я, законодавчі колізії і пробле-
ми, що виникають на практиці, коли норми 
різних актів, які регламентують тією чи ін-
шою мірою охорону здоров’я, суперечать 
один одному;

- надмірна розпорошеність норм щодо 
охорони здоров’я по всьому українському 
законодавству [11, с. 88].
Слабка законодавча ініціатива і склад-

ність проходження законопроєктів у Вер-
ховній Раді - це два боки однієї проблеми. 
Незважаючи на те, що створення належ-
ної нормативно - правової бази охорони 
здоров’я передбачає динамічність право-
творчого процесу, на практиці постійно 
гальмується прийняття законів, що регла-
ментують ключові питання функціонуван-
ня вітчизняної охорони здоров’я. Тому 
законопроєкти про охорону здоров’я, зо-
крема про загальнообов’язкове державне 
медичне страхування, про правовий ста-
тус пацієнтів, про фінансування охорони 
здоров’я тощо не один рік знаходяться 
на різних стадіях законотворчого проце-
су, так і не ставши частиною національної 
правової бази охорони здоров’я. При роз-
робці власної нормативно - правової бази 
необхідно врахувати міжнародно-правові 
стандарти у сфері охорони здоров’я, досвід 
зарубіжних країн щодо медичного законо-
давства. Разом з тим, при законотворчій 
діяльності необхідно врахувати національ-
ні особливості, традиції і реалії. Вивчення 
міжнародно-правових стандартів і зарубіж-
ного досвіду у цій сфері дасть можливість 
виділити перспективні напрямки для онов-
лення українського законодавства та ре-

формування охорони здоров’я в цілому [2, 
с. 248].
На сучасному етані важливим питанням 

соціальної політики є істо тне оновлення 
законодавства, особ ливо в тих галузях со-
ціальної сфери, які потребують якісного і 
системного реформування. Насамперед, це 
сто сується соціального забезпечення, адже 
законодавство про соціальне забезпечення 
перебуває на етані ста новлення і на шляху 
його формуван ня трапляється чимало про-
блемних питань. Серед них, наприклад,-
В. Мельник виділяє такі:

- невідповідність розвитку суспільства 
і держави;

- невідповідність потребам оптималь-
ної моделі соціального забезпечення;

- незабезпечення доступності та недо-
статня дієвість права на соціаль ний захист 
та інших прав на соціаль не забезпечення;

- наявність множинності законів з 
окремих питань соціального забезпечення;

- наявність розгалуженої системи ак-
тів законодавства, де домінуючою частиною 
залишається система підзаконним норма-
тивних актів;

- високий ступінь диференціації пра-
вового регулювання, складність і супереч-
ливість;

- відсутність якісного державного на-
гляду і громадського контролю [12, с. 260].
Разом з тим, законодавство про соці-

альне забезпечення виступає об’єктивним 
і закономірним виразом розвитку права на 
соціальний захист і забезпечення через ви-
роблення конструктивних механізмів його 
реа лізації, гарантування і правової охо рони. 
Як відомо, Конституція Украї ни (ст. 46) пе-
редбачає, що громадяни мають право на 
соціальний захист, який включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або 
тимча сової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалеж них від 
них обставин, а також у ста рості та інших 
випадках, передбачених законом. Це право 
гарантується загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням за рахунок 
страхових внесків громадян, підприємств, 
установ, організацій, а також бюджетних та 
інших джерел соціаль ного забезпечення; 
створення мережі державних, комуналь-
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них, приватних закладів для догляду за не-
працездатними. При цьому пенсії й інші 
види соціальних виплат та допомоги, які є 
основним джерелом існування, мають забез-
печити рівень життя, не нижчий від про-
житкового мінімуму, встанов леного законом 
[11, с. 34; 2, с. 249].

Висновки
Для вирішення системних проблем 

у соціальній сфері необхідно розробля-
ти взаємопов’язані державні, регіональ-
ні та індивідуально орієнтовані програми 
людського розвитку, які б враховували 
об’єктивні умови людського розвитку в 
тих чи інших регіонах, а також специфічні 
потреби та проблеми їх мешканців, тобто 
використовувати програмно-цільовий ме-
ханізм. Вдосконалення програмно-цільо-
вого механізму можливо шляхом розробки 
нового покоління соціальних індивідуаль-
но орієнтованих програм, спрямованих на 
вироблення ключових компетенцій люд-
ського розвитку. Таким чином, державі 
необхідно ставити та вирішувати наступні 
завдання: 

1. Розробка компетентнісної структури 
(матриці) населення як управляючого зна-
ння у державній політиці людського розви-
тку. 

2. Розробка пакету індивідуально орі-
єнтованих програм людського розвитку та 
методичних рекомендацій для територій по 
запуску програм із консолідованим бюдже-
том. 

3. Запуск спеціальної програми націо-
нального (масового) тренінгу компетенцій 
для цільових груп. 

4. Дослідження досвіду та розробка но-
вих форм соціального партнерства під про-
грами нового покоління в соціальній полі-
тиці [13, с. 112].
Безперечно, важливе значення, що є 

одним із пріоритетних напрямів євроінте-
грації України є «поступове наближення 
до права, стандартів та практики Європей-
ського Союзу у сфері зайнятості, соціальної 
політики та рівних можливостей», що за-
значено у положеннях Угоди про асоціацію 
між Україною, з одного боку, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовари-

ством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншого. Інтеграція України 
у світовий економічний простір вимагає 
застосування міжнародних інструментів 
та стандартів у сфері соціально-трудових 
відносин, а також дотримання міжнарод-
них вимог та зобов’язань, гармонізації на-
ціональних економік та законодавства. У 
зв’язку з цим, наукового та прикладного 
опрацювання потребує питання визначен-
ня відповідності та адаптації національних 
соціально-трудових норм до міжнародних 
вимог. Впровадження міжнародних со-
ціально-трудових стандартів в українську 
практику буде сприяти посиленню захис-
ту прав громадян, а також розвитку націо-
нальної соціальної політики в умовах євро-
пейської інтеграції [4, с. 6].
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SUMMARY 
The article explores the legal aspects of public 

regulation of the social sphere. The theoretical 
analysis of legal regulation of administrative and 
legal relations, which are formed in the sphere of 
management of branches of social sphere, is given. 
The tendencies of reforming the administrative law 
in connection with the reorientation of the activity of 
the state to the needs of the individual, the promotion 
of his rights, freedoms and legal interests to the 
forefront of administrative and legal regulation 
are determined. The implementation of social policy 
in relation to any category of citizens is impossible 
without the implementation of their social protection, 
and social protection is an important component 
of social policy and a necessary element of the 
functioning of the state in a market economy.

It is emphasized that the strategic direction 
of Ukraine’s foreign policy is integration with the 
European Union, which implies approximation 
to the political, legal, economic and socio-cultural 
standards of the EU. The reform process will increase 
the standard of living of the population by achieving 
social justice. However, to date, there are problems of 
a social, political and economic nature in Ukraine, 
the effectiveness of which depends on the success of 
the course on European integration and the further 
development of the country as a whole.

Reforming the social sphere is a priority. The 
system of social protection and social guarantees of 
Ukraine needs improvement, especially in the period 
of globalization of economic, political and social life.

Key words: social state, social sphere, public 
administration, state regulation, public regulation, 
administrative and legal regulation.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються правові аспек-

ти публічного регулювання соціальної сфери. 
Дається теоретичний аналіз правового регу-
лювання адміністративно-правових відносин, 
що складаються у сфері управління галузями 
соціальної сфери. Визначено тенденції рефор-
мування адміністративного права у зв’язку з 
переорієнтацією діяльності держави на по-
треби особи, висунення її прав, свобод та за-
конних інтересів на передній край адміністра-
тивно-правового регулювання.
Ключові слова: соціальна держава, соці-

альна сфера, державне управління, державне 
регулювання, публічне регулювання, адміні-
стративно-правове регулювання.
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EXTRA-JUDICIAL WAYS OF RESOLVING LEGAL 
DISPUTES USED IN THE PRACTICE OF BUSINESS 

ACTIVITY

У статті проаналізовано способи позасу-
дового вирішення спорів, які застосовуються 
як на національному так і міждержавному 
рівні. Доведено, що до видів альтернативно-
го вирішення спорів відноситься медіація, 
арбітраж та переговори. Проте в науковій 
літературі вживаються й інші визначення 
альтернативного вирішення спорів такі як 
консіліація, примирювальна процедура та 
інші. Розглянуте питання про те, чи є си-
стема альтернативного вирішення спорів 
одним з виді судочинства і доведено, що всі 
види альтернативного вирішення спорів 
не належать до категорії судочинства. 
Альтернативні способи вирішення спорів 
можуть існувати як на національному так 
і міжнародному рівні.
Ключові слова: позасудові спори, медіація, 

арбітраж, переговори, консіліація, прими-
рювальна процедура, судочинство.

 ABRINY Arhouma - Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

no general analysis of all types of alternative dis-
pute resolution has been made.

The purpose of this article is to compare dif-
ferent types of alternative dispute resolution and 
to identify their characteristic features

As identifi ed in the scientifi c literature, alter-
native dispute resolution is the most commonly 
used way of resolving issues and disputes be-
tween objects of economic activity [1]. In prac-
tice, however, it has been proven that there are 
even closed methods of alternative dispute reso-
lution, which are carried out not only by arbitra-
tors or mediators. It should be noted that there 
is no single defi nition of alternative dispute reso-
lution.

The Black’s Law Dictionary [2] defi nes al-
ternative dispute resolution as a procedure for 
resolving disputes by other means then through 
litigation, such as mediation and arbitration, 
which are different from litigation.

The Dictionary of the Swiss Arbitration As-
sociation identifi es alternative dispute resolu-
tion as:

1) non-binding, calm and balanced settle-
ment of the dispute by a third party, not includ-
ing arbitration (in Europe);

2) any dispute resolution involving a third 
party, with the exception of litigation, including 
arbitration (in the USA) [3, p. 6].

There is also a different perspective on the 
types of alternative dispute resolution.

Alternative dispute resolution is defi ned as a 
unifying term that describes methods that par-
ties can use other than litigation, including nego-
tiation, mediation and many types of arbitration 

The issue of resolving legal disputes is im-
portant for the activities of enterprises, institu-
tions and organizations. However, the litigation 
is not sometimes appropriated because of some 
circumstances. These circumstances are: the at-
tempts to expedite the trial, corruption in the ju-
dicial system, unwillingness to open the circum-
stances of the case, and a number of others.

In practice, such types of out-of-court dis-
pute resolution are referred to as “mediation,” 
“consolidation,” “reconciliation,” and “concilia-
tion,” “arbitration,” and “negotiation.” Studies 
have been conducted in the scientifi c literature 
to analyze such types of dispute resolution, but 
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[2]. However, the issue of comparing the types of 
alternative dispute resolution has not been suf-
fi ciently described in the legal literature.

As it was noted in the scientifi c literature, 
there is no single defi nition of alternative dispute 
resolution. In Ukraine, the Law of Ukraine “On 
International Commercial Arbitration” stipulates 
that arbitration is any arbitration (arbitration tri-
bunal) independently: whether it is specifi cally 
designed to considered separate case or whether 
the arbitral tribunal is a permanent establish-
ment, including the International Commercial 
Arbitration Tribunal or the Maritime Tribunal 
arbitration commission at the Chamber of Com-
merce and Industry of Ukraine [4]. However, 
there are no defi nitions of other types of alterna-
tive dispute resolution.

In our view, the identifi cation of the types 
of alternative dispute resolution should begin 
with mediation analysis. There is also no consen-
sus on the terminological defi nition of “media-
tion”. The most complete is the defi nition given 
in the UNCITRAL Model Law on International 
Commercial Conciliation. Pursuant to this Law, 
“conciliation procedure” means a procedure that 
may be called conciliation, mediation or termed 
similar content and within which a third party 
or persons (“mediator”) is assisted in seeking a 
peaceful settlement of a dispute, arose from or in 
connection with contracts or other legal relation-
ships [5].

In general, there are several defi nitions of 
mediation in the scientifi c literature.

These include their own ‘mediation’, ‘con-
solidation’, ‘mediation process’, ‘reconciliation 
procedure’ and ‘conciliation procedure’.

Based on the systematic analysis of interna-
tional legal acts, as well as the views of scholars on 
the legal nature of these procedures, the follow-
ing features of mediation can be distinguished:

1) versatility;
2) voluntariness;
3) the possibility of settling a dispute between 

two or more persons;
4) the possibility of resolving both existing 

and potential disputes;
5) the disposition of the parties in determin-

ing the rules and procedures;
6) confi dentiality;
7) third party independence;
8) equality of parties to the dispute;

9) optionality of mediator’s decision;
10) voluntary implementation by the parties 

of their decision or recommendations of the me-
diator [6].

In legal science, the legal regulation of me-
diation is often considered. Legal regulation of 
mediation in different countries is carried out in 
different ways. Analyzing the issue of legal regu-
lation of mediation in different countries, Y. Pri-
tyka identifi es four ways:

1) consists in the integrated legal support of 
mediation, which is carried out by the adoption 
of special integrated normative legal acts of the 
highest legal force (laws);

2) differentiates regulatory and legal support 
for mediation, which is carried out by determin-
ing the mode of mediation in other regulatory 
legal acts of a procedural nature;

3) there is a lack of regulation of the media-
tion procedure at the legislative level, but such 
activity is not prohibited;

4) forbidding legal systems, where mediation 
between private law entities is offi cially prohib-
ited by the current legislation, and the resolution 
of disputes is carried out exclusively by public 
authorities [7].

Quite often issues of separation of stages of 
mediation are considered. Different authors 
have different approaches to determining the 
stages of mediation. However, the most common 
method of division into stages involves six stages: 
initiation, adoption of a case for consideration, 
search for a solution, conclusion of an agree-
ment, approval and signing of the agreement, 
execution of the agreement.

According to the broadest classifi cation ap-
proach, mediation is divided into sentencing and 
extrajudicial. Sentencing mediation takes place 
in the process of court proceedings. However, 
the options for such mediation are also different.

The fi rst option is when the trial judge pro-
poses that the parties try mediation and may 
delay the mediation proceedings. Alternatively, 
when the judge independently conducts media-
tion, that is, he acts as a mediator and during the 
trial proposes the parties to conclude a settle-
ment agreement. The third option is when the 
judge does not accept the case without media-
tion.

Extra-judicial mediation is done through ap-
propriate methods and with the participation of 
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mediators, which provide negotiations and dis-
pute settlers.

Another alternative way to dispute resolution 
is arbitration. In the scientifi c literature, the con-
cept of “arbitration” is interpreted in different 
ways. Some scholars, as a result of the analysis 
of the arbitration, prove that the arbitration is a 
matter of private nature, and its task is to resolve 
the dispute by individuals, who are chosen by the 
parties as judges [8, p. 307], while others suggest 
that arbitration actually creates a private judicial 
system [9, p. 40].

In our view, the question of a private judicial 
system cannot be raised, because in every state 
the prerogative of the state is to create a judicial 
system, and private courts cannot exist, since 
they are devoid of state support.

An analysis of the nature of arbitration 
proves that there are different systems of arbi-
tration functioning in each country, but they all 
share the following:

the autonomy of arbitration against national 
judicial systems;

 not subordination or minimal subordination 
to the rules of national law;

free will of the parties in the choice of sub-
stantive and procedural regulation;

independent determination of the sequence 
and order of application of arbitration proce-
dures in dispute resolution.

With regard to the classifi cation of types of 
arbitration, they can be divided into the follow-
ing:

1. By area of   operation: international and 
domestic or national

2. In terms of time of operation: permanent 
(institutional) and ad hoc (one-off) arbitration.

3. In order of formation: created by the state, 
organizations, private.

4. By industry characteristics: commercial, 
investment, sports, construction and mixed

5. Depending on the subject matter of the 
dispute: general arbitration, special arbitration 
and specialized arbitration.

6. Jurisdiction: Arbitration of general juris-
diction, corporate and specialized.

7. Dispute Resolution: Friendly Mediation 
Arbitrations; arbitration to resolve the dispute in 
accordance with the rules of law

8. By the degree of binding arbitration - com-
pulsory and voluntary arbitration

The basis for the settlement of the dispute 
by the arbitrators is the arbitration agreement 
or the arbitration clause - that is, the agreement 
of the parties to the arbitration of all or certain 
disputes that have arisen or may arise between 
them in connection with any specifi c legal rela-
tionship, regardless of whether they have a con-
tractual relationship character or not.

The parties may determine the place and 
language of the arbitration, the law applicable to 
the contract, the qualifying requirements for the 
arbitrators.

The analysis of the stages of arbitration dis-
tinguishes three main ones :

The fi rst stage in the submission of a dispute 
to arbitration is the question of the jurisdiction 
of the arbitrator in relation to a particular dis-
pute. In this case, when submitting objections to 
the parties, each party has the opportunity, in 
particular, by applying the notion of conformity 
of the dispute to the arbitral tribunal. The fi rst 
stage may also determine the composition of the 
arbitral tribunal and their competence.

The opposite way also be in the case where, 
through the notion of the suitability of a dispute 
for arbitration, a party will be able to prove that 
a particular dispute is subject to arbitration, re-
gardless of whether the other party wishes to ap-
ply to a state court.

The next stage is the merits of the case. Dur-
ing this stage, the parties, through their repre-
sentatives, present their legal positions, provide 
evidence independently or by order of arbitra-
tion. Arbitration is very similar in law and pro-
cess to a court, but there are some peculiarities, 
such as the fact that a party may not only require 
documents from the other party through the ar-
bitration tribunal, but also be obliged to create a 
document and submit it to the arbitral tribunal. 
In Ukraine it is possible not provided for by the 
Code of Civil Procedure of Ukraine. The parties 
may suspend the arbitration if they can resolve 
the dispute by way of a concession. Upon famil-
iarization with the legal position, or the position 
of the party, if the other party has not participat-
ed in the case, the arbitration makes a decision.

The third and last is the stage of arbitration 
is implementation of the decision. The arbitral 
award may be enforced by the parties voluntarily 
or by force. The voluntary enforcement of the 
arbitration award is the most desirable, fully con-
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sistent with the legal nature and purpose of the 
arbitration as such, and saves the parties’ money. 
In case of refusal of the party against whom the 
decision was taken from its voluntary execution, 
it may be enforced by a compulsory order upon 
the relevant application of the interested party, 
which is submitted to the state court at the loca-
tion of the defendant.

In addition to mediation and arbitration, 
there are other ways of resolving disputes. Some 
researchers consider negotiation to be the most 
effective and widespread way of resolving dis-
putes worldwide [10, p. 2]. In science there are 
different approaches to understanding the legal 
nature of negotiations. Some scholars refer them 
to forms of alternative dispute resolution [11, p. 
424], others refute this position [12, p. 14]. Ac-
cording to the defi nition contained in the Law 
Dictionary [13], negotiation is the process by 
which a party or group of them resolves a dis-
pute through discussion and coming to an agree-
ment that can be mutually agreed upon. Another 
dictionary [14] defi nes negotiation as a discus-
sion aimed at reaching an agreement or settling 
a dispute. It clearly states that negotiations are a 
form of alternative dispute resolution.

However, it should be noted that negotiation 
is not only an independent way of resolving dis-
putes, but also an integral part of all other types 
of alternative dispute resolution.

In the Interpretive Dictionary, a conversa-
tion is defi ned as “ a conversation to exchange 
views, or to agree on something with someone; 
communication; discussion for the purpose of 
clarifying opinions, attitudes of the parties or 
concluding an agreement »[15, p. 565].

In the scientifi c literature, the term “nego-
tiation” is found in a broad and narrow sense. 
For the purposes of our study, we will narrowly 
consider negotiations as a separate kind of alter-
native dispute resolution and, at the same time, 
if the parties failed to reach an agreement, as a 
component (stage) of other types of alternative 
dispute resolution.

We can say that negotiation, as a form of al-
ternative dispute resolution, is a process of inter-
action between the parties to a dispute aimed at 
reaching certain forms of mutual interest agree-
ment with a view to resolving a legal dispute.

The analysis of the scientifi c literature makes 
it possible to distinguish several approaches to 

understanding the negotiations as a social and 
legal phenomenon:

1. Negotiations are a process (procedure) of 
mutual discussion by two or more participants 
of claims, needs or interests with a view to their 
elimination or satisfaction in the event of a con-
fl ict.

2. Negotiations are a method (method) of 
confl ict management that allows voluntarily and 
on an equal basis to eliminate existing contra-
dictions while in a maximum way to satisfy each 
party’s own interests and to make decisions on 
a mutually benefi cial basis. Negotiations give the 
parties an opportunity to fi nd a solution to the 
dispute themselves.

Negotiations are the direct settlement of dis-
putes by the parties that does not involve the 
participation of a third party in reaching a mutu-
ally benefi cial agreement.

Negotiations can be conducted using infor-
mation and communication technologies - these 
are electronic negotiations, online negotiations. 
In terms of participant interaction, electronic ne-
gotiations are divided into direct and automatic 
ones. In direct negotiations, the parties interact 
with each other using electronic means of com-
munication; in automatic negotiations, systems 
of electronic dispute settlement are used [16, p. 
230].

Negotiations are characterized by all the fea-
tures of alternative dispute resolution:

a) voluntary and consensual;
b) multiplicity of parties;
c) are used to resolve a dispute between two 

or more entities;
d) the legal nature of disputes;
(e) universal in nature, that the parties may 

use negotiations at different levels: individuals, 
legal entities, international organizations and 
states;

e) it is possible to refer both to existing and 
potentially possible disputes for negotiation;

e) control over the parties (the parties have 
the right to determine the terms and conditions 
of the negotiations);

g) voluntary implementation of the decision 
(the parties voluntarily comply with the agree-
ments reached as a result of the negotiations);

g) confi dentiality.
The peculiarity of this type of alternative dis-

pute resolution is the absence of a third party. 
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However, some scholars consider mediation 
a special type of negotiation, a feature that is 
required by a third party. In our view, this ap-
proach is wrong, negotiation and mediation are 
different types of alternative dispute resolution. 
However, in some countries (such as Brazil), in 
order to avoid confusion, there are legislative 
cases where negotiation and mediation are used.

Negotiations usually involve three steps:
beginning,
carrying out,
completion.
The negotiation proposal may be done in 

writing or verbally form and may take place both 
before and after the dispute. A reservation on the 
use of negotiation as a way of resolving potential 
disputes may also be contained in the text of the 
agreement between the parties. It is important 
that the use of negotiation does not restrict the 
parties to their right to resort to other means of 
dispute resolution if such negotiations have not 
been successful.

Negotiation principles are identical for in-
dividuals, legal entities and even states. In ad-
dition, a number of international instruments 
contain provisions on the advisability of using 
negotiation procedures before going to court.

In Art. 28 of the Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property of 20 March 
1883, any dispute between two or more States 
concerning the interpretation or application of 
this Convention which is not negotiated may be 
referred to any of the States before the Interna-
tional Court of Justice. Statements are to be done 
in accordance with the Statute of the Court, un-
less the said countries agree on a different means 
of dispute settlement.

A similar norm is also enshrined in Art. 33 
of the Berne Convention for the Protection of 
Literary and Artistic Works of 24 July 1971 [17]. 
The preamble to the Agreement on Trade-Relat-
ed Aspects of Intellectual Property Rights of 15 
April 1994 states that its members recognize the 
rules for ensuring effective and expeditious pro-
cedures for the multilateral prevention and set-
tlement of disputes between governments. Thus, 
the international instruments set the principle of 
priority of contractual settlement of disputes be-
fore the courts [17].

International treaty law provides for a wait-
ing or cooling off period, which usually lasts from 

3 to 12 months. During this time, it is believed 
that the dispute could potentially be resolved 
through negotiation. It should also be noted 
that negotiations are often identifi ed by the par-
ties as a mandatory stage of dispute resolution, 
and in this connection the party seeking to go to 
court or arbitration must document the negotia-
tion process by sending a notice of negotiation 
on the issue at issue. If the party acknowledges 
sending such notifi cation in any form (electronic, 
written or otherwise) to the opposite party, or its 
representative (for example, in a dispute against 
a state - a public authority), the date of receipt of 
such notifi cation shall be considered as the be-
ginning of negotiations.

Negotiations can result in both dispute reso-
lution and consensus, and a situation where the 
parties understand that they cannot resolve the 
dispute through negotiation. In this case, they 
usually turn to other types of alternative dispute 
resolution or court.

Negotiations between states can be conduct-
ed through correspondence (notes, letters and 
notifi cations) or during meetings. The outcome 
of the negotiations is usually in the form of Mem-
orandum of Understanding (MOU) agreements. 
At the same time the positions are negotiated 
and the agenda of the negotiations is developed.

If we analyze the negotiations conducted by 
Ukraine with other states on territorial issues, an 
example of such negotiations is the dispute over 
the Snake Island between Ukraine and Roma-
nia. In 1997, the Agreement on Neighborhood 
and Cooperation Relations between Ukraine 
and Romania was signed. The diplomatic corps 
of both states negotiated the delimitation of the 
continental shelf and exclusive economic zones 
between the two states. The particular issue was 
whether Snake Island was an island or a rock, be-
cause according to international law, around the 
rock, the water area could not be considered an 
exclusive economic zone. Considering that the 
parties failed to settle their dispute through ne-
gotiations, Romania brought the case before the 
United Nations International Court of Justice on 
September 16, 2004;

As a result of the dispute with the Interna-
tional Court of Justice, it was decided that Snake 
Island is indeed Ukrainian, but at the same time 
the delimitation of the maritime economic zone 
was carried out according to new coordinates. 
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SUMMARY 
The article analyzes the methods of out-of-

court dispute resolution that apply both nationally 
and interstate. It has been proven that mediation, 
arbitration and negotiation are the types of 
alternative dispute resolution. However, other 
defi nitions of alternative dispute resolution, such 
as consolidation, conciliation, and others, are used 
in the scientifi c literature. The issue of whether the 
alternative dispute resolution system is one type of 
litigation is considered and it is proved that all types 
of alternative dispute resolution do not fall into the 
category of litigation. Alternative dispute resolution 
may exist nationally and internationally

Thus, for example, we can appreciate the impor-
tance of negotiating to resolve disputes.

So the analysis of the types of alternative dis-
pute resolution shows that they are successfully 
applied in both national and international legal 
practice. In some cases, however, they are much 
more effective than national courts.

The main features of alternative dispute res-
olutions are that they resolve disputes much fast-
er than national courts, and in some cases may be 
less expensive than national courts.

All types of alternative dispute resolution are 
independent of the state. However, if one of the 
parties proven to be the defendant refuses to 
comply with the decision, the other party may 
apply to a state court to force the other party to 
enforce it.

All types of alternative dispute resolution are 
not a separate judicial system, as some research-
ers have argued, they assist in the resolution of 
disputes
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Ô²ËÎÑÎÔÑÜÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÊÎÍÖÅÏÖ²ß 
ÇÀÑÀÄ (ÏÐÈÍÖÈÏ²Â) ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В научной статье сделана попытка по-
строения философско-правовой концепции 
основ (принципов) уголовного процесса Укра-
ины. Определены философский и правовой 
аспекты системы принципов уголовного 
производства.
Ключевые слова: суд, уголовный процесс, 

принципы, независимость, мировоззрение, 
менталитет.
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ÓÄÊ 343.1

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Засади (принципи) принципів судово-
го процесу як визначальна категорія при-
вертає увагу науковців різних галузей про-
цесуального права. У цій сфері відзначаємо 
праці М. Цвіка, М. Якуба, М. Козюбри,-
Ж. Зіллера, Ю. Шемшученка.
Аналіз точок зору науковців, які дослі-

джували це питання, свідчить, що немає 
єдиної думки щодо концепції побудови ці-
лісної системи принципів кримінального 
провадження України.

Мета статті
Побудова філософсько-правової концеп-

ції засад (принципів) кримінального про-
цесу України. Визначення філософського та 
правового аспектів системи принципів кри-
мінального провадження.

Виклад основного матеріалу
Принципи вітчизняного судочинства, 

будучи елементом світогляду, так само по-
винні спиратися на духовні цінності укра-
їнського народу. Під духовними цінностя-
ми нашого народу розуміються такі його 
цінності, опора на які давала йому змогу не 
тільки самому зберігатися, але і розвивати-
ся, створюючи свою власну своєрідну куль-
туру. «Бо культура, – говорить Г. Зіммель, 
– перш за все створює можливість підсуму-
вати досягнення людства, веде до того, що 
людина не тільки нащадок, але і спадкоє-
мець»[1, с. 201].

Постановка проблеми
В українській процесуальній науці без-

посередньо не ставилося питання філософ-
сько-правової концепції системи принципів 
(засад) кримінального процесу. У теоретич-
них конструкціях, присвячених принципам 
судочинства, процесуалісти у своїх мірку-
ваннях спочатку обирали поняття принци-
пу процесу, а потім переходили до констру-
ювання їх системи. Далі проводилася їх пер-
сональна характеристика. Як правило, на 
цьому і закінчувалися міркування, пов’язані 
з дослідженням принципів процесу.
Подібний підхід до дослідження засад 

процесу, на наш погляд, спрощує їх при-
роду, за рахунок замовчування важливих 
властивостей. Часом навіть складається вра-
ження, що вони є продуктом абстрактної 
розумової діяльності одних тільки процесу-
алістів. Однак, це далеко не так, професор 
В.Т. Томін вважає, що не слід спрощувати 
природу принципів кримінального проце-
су, оскільки вони є елементами світогляду і 
«з’являються ще до того, як вони формулю-
ються законодавцем».
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Звернення до культури і традицій україн-
ського суспільства є звичайним способом ар-
гументації для досліджень, що здійснюються 
із судочинної проблематики. Вона дозволяє 
нам говорити про те, що традиції в нашій сві-
домості відіграють не останню роль.
Науковий і буденний світогляди, будучи 

самостійними типами світогляду, в той же 
час виявляються тісно взаємопов’язаними і 
взаємообумовленими. Здається, що кожен 
тип світогляду має суттєвий вплив на виро-
блення концептуальних доктрин, включаю-
чи і кримінальний процес. Бо науковий сві-
тогляд детермінує наукову парадигму того 
чи іншого наукового співтовариства, а бу-
денний світогляд інтегрує в себе елементи 
народної мудрості, міфологічної, релігійної, 
наукової, естетичної та філософської свідо-
мостей.

«Без урахування менталітету українсько-
го народу, на наш погляд, усі міркування 
про засади кримінального провадження є 
безплідними. Справа в тому, що менталітет 
є єдиним способом зв’язку численних сис-
тем світоглядних ідей, що функціонують у 
судочинстві, надаючи йому цілісність. У кін-
цевому підсумку менталітет створює реаль-
ну картину судочинства і скріплює єдність 
традиції в процесуальній сфері. (Під мен-
талітетом у цьому дослідженні розуміється 
система розумових (інтелектуальних) меха-
нізмів сприйняття і розуміння світу, які до-
зволяють сприймати, усвідомлювати і пере-
творювати світ.)
Засади кримінального судочинства є 

елементами духовності і включають в себе 
інтегративну впорядкованість різних сис-
тем світоглядних і несвітоглядних ідей, що 
функціонують у суспільстві. Принципи су-
дочинства «не вихідний пункт дослідження, 
а його кінцевий результат; ці принципи не 
застосовуються до природи і до людської іс-
торії, а абстрагуються з них; не природа, що 
не людство погодиться з принципами, а на-
впаки; принципи правильні лише настіль-
ки, наскільки вони відповідають природі й 
історії»[2, с. 34].
В історичному аспекті питання про по-

няття принципів кримінального судочин-
ства у вітчизняній процесуальній науці 
не ставилося аж до середини шістдесятих 

років минулого століття. Вперше в радян-
ській науці питання про поняття принци-
пу кримінального процесу було розглянуто 
В.Т. Томіним у 1965 році. Він звернув увагу 
процесуалістів на те, що будь-який «прин-
цип, будучи виведеним з основоположних 
вказівок партії, з загальної правосвідомос-
ті, з законодавства та практичної діяльності 
державних органів, починає надавати на все 
це, а особливо на нове законодавство та за-
гальну спрямованість практичної діяльності 
безпосередній вплив ... »[3, с. 31].
У наведеному вислові революційність 

наукової ідеї полягала в наступному.-
В.Т. Томін, розглядаючи природу принци-
пів кримінального процесу, виходить з того, 
що його принципи виводяться: по-перше, 
з офіційної ідеології держави ( «з основопо-
ложних вказівок партії») і загальнонародної 
(буденної) правосвідомості; по-друге, з зако-
нодавства та практичної діяльності держав-
них органів. Крім того, він акцентував увагу 
на взаємозалежності і взаємовпливі прин-
ципів судового процесу та ідеології держа-
ви, повсякденної правосвідомості, законо-
давства і практичної діяльності державних 
органів. 
Ідеї В.Т. Томіна суперечили панівному 

в той час науковому розумінню принципів 
процесу. Справа в тому, що до середини 
шістдесятих років двадцятого століття про-
цесуалісти виходили з того, що принципи 
кримінального процесу є продуктом од-
нієї лише законотворчості, внаслідок чого 
до них висувалася вимога бути обов’язково 
записаними в законі [4, с. 43]. Наприклад, 
М.Л. Якуб писав: «До принципів криміналь-
ного процесу відносяться такі найбільш за-
гальні положення, керівне значення яких 
визнано законодавцем і які в силу цього під-
лягають обов’язковому здійсненню в проце-
суальному законодавстві, у всій регульова-
ній ним сфері відносин [5, с. 26]. 
Ідея про похідний характер принципів 

процедури від процесуального законодав-
ства дозволила в процесуальній науці сфор-
мувати цілий науковий напрям, який і сьо-
годні має цілу когорту своїх прихильників. 
Але ми дотримуємося трохи іншої дум-

ки. На наш погляд, в ідеалі законодавство 
повинно бути похідним від принципів. Сво-



69

Êàïëÿ Î.Ì. - Ô³ëîñîôñüêî-ïðàâîâà êîíöåïö³ÿ çàñàä (ïðèíöèï³â)...

їм потенціалом принципи повинні забезпе-
чувати: по-перше, реалізацію цінностей, що 
охороняються законом; по-друге, законні 
інтереси особи, права якої порушено. Прин-
ципи судочинства є своєрідними мотивами 
процесуальної діяльності. Їх дотримання за-
безпечує належну судово-процесуальну ді-
яльність. 
Таким чином, принципи кримінального 

процесу повинні бути проявом нашої куль-
турно-історичної спадщини (духу), виступа-
ти в ролі провідних мотивів для посадових 
осіб і забезпечувати реалізацію: по-перше, 
фундаментальних цінностей, що охороня-
ються законом; по-друге, законні інтереси 
особи, права якої порушено. 
Такий висновок дозволяє стверджувати, 

що при всій переконливості законодавчо-
го підходу в розумінні принципів процесу, 
воно за своєю сутністю є скоріше непра-
вильним. Помилковість цього напрямку 
на думку В.Т. Томіна, полягає в тому, «що 
принцип, записаний у законі, є відображен-
ням незалежно від цього формулювання 
існуючого принципу, об’єктивно існуючої 
закономірності. ... Навіщо ж нам виводити 
принципи з законодавства, коли саме за-
конодавство повинно вдосконалюватися на 
основі цих принципів». 
Таким чином, у філософському аспекті 

концепції принципів простежуються три 
їх ознаки: по-перше, принципи є духовно-
практичною спадщиною, по-друге, принци-
пи включають у себе кримінально-процесу-
альне законодавство, по-третє, принципи є 
фундаментальними ідеями кримінального 
процесу. 
Правовий аспект нашої концепції засно-

ваний та тому, що в сучасному світі кримі-
нальний процес є єдиним універсальним 
інститутом захисту прав та законних інте-
ресів громадян від кримінальних посягань, 
що уособлює поєднання двох самостійних 
механізмів, а саме виконавчої та судової гі-
лок влади [6, с. 117]. При тому цей інститут 
визнається універсальним як у рамках на-
ціональної правової системи, так і у масш-
табах загальносвітової системи. Саме тому 
розгляду питання про принципи кримі-
нального процесу нашої країни повинен 
передувати розгляд загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права, що 
є основою національного судівництва. Вони 
визначають характер і зміст системи прин-
ципів судочинства в національних правових 
системах. Віднесення їх до числа передумов 
формування теоретичної моделі вчення про 
принципи, на наш погляд, обумовлено на-
ступними факторами:

1) концептуальним значенням міжна-
родного права для доктрини кримінального 
процесу в цілому;

2) обов’язковістю для держав, які визна-
ли відповідні міжнародні акти, закріплених 
у них принципів при формуванні національ-
ної судової системи;

3) розвитком вітчизняної науки проце-
суального права, визначенням тенденцій і 
перспектив вдосконалення кримінального 
судочинства України відповідно до загаль-
новизнаних принципів і норм міжнародно-
го права;

4) визнанням пріоритету загальновизна-
них принципів і норм міжнародного права 
в науковій концепції забезпечення прав і за-
конних інтересів особистості.

5) неприпустимістю порушень загально-
визнаних принципів і норм міжнародного 
права при розробці та вдосконаленні вчен-
ня про принципи кримінального процесу. 
Ґрунтуючись на загальновизнаних 

принципах, слід проводити дослідження як 
самих принципів кримінального процесу, 
так і процесуальних засобів забезпечення їх 
виконання.
Порядок кримінального провадження 

в України встановлюється КПК України[7], 
заснованим на Конституції України і загаль-
новизнаних принципах і нормах міжнарод-
ного права. Згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції 
України чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного 
законодавства України.
Серед норм міжнародного права, що 

відносяться до предмету регулювання кри-
мінального процесу, найбільше значення 
мають:
а) універсальні норми, що закріплюють 

правовий статус людини: Загальна деклара-
ція прав людини (1948); Конвенція про за-
хист прав людини і основоположних свобод 
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(1950): Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні вдачі (1966);
б) норми, прийняті міжнародними ор-

ганізаціями, що стосуються статусу окре-
мих учасників судового процесу: Основні 
принципи незалежності суду (1985); Кодекс 
поведінки посадових осіб та підтримання 
правопорядку (1979); Декларація основних 
принципів правосуддя для жертв злочинів і 
зловживання владою (1985 г.); Основні по-
ложення про роль адвокатів (1990 р);
в) норми, що визначають порядок між-

народного співробітництва з процесуаль-
них питань: Європейська конвенція про ви-
дачу (1957 р); Європейська конвенція про 
взаємну правову допомогу у кримінальних 
справах (1959 рік); Мінська конвенція про 
правову допомогу та правові відносини у 
цивільних, сімейних і кримінальних спра-
вах (1995 г.);
г) рішення міжнародних організацій, а 

також міжнародних судів і трибуналів, чия 
компетенція визнана Україною, зокрема 
особливо важливі для кримінального про-
цесу рішення Європейського суду з прав 
людини, прийняті за скаргами громадян 
України.
Дані норми закріплюють основні права 

і свободи особистості, а також принципи, 
якими повинні керуватися суди під час про-
вадження у справі. Ці норми мають велике 
значення для судочинства, оскільки служать 
орієнтиром для більшості держав у визна-
ченні національної концепції судочинства і 
складають його основу.
Наприклад, у Статуті ООН справедли-

вість визнана основою світового порядку. 
У ст. 1 даного документу вказується, що 
мета підтримання миру і безпеки повинна 
досягатися відповідно до принципу спра-
ведливості. Справедливість знайшла відо-
браження у Загальній декларації прав лю-
дини 1948 року, у Міжнародних пактах про 
економічні, соціальні і культурні права, про 
громадянські і політичні права 1966 р, у 
Статуті Ради Європи 1945 року, в Європей-
ській конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод і в багатьох інших 
міжнародних актах. Віденська декларація 
про злочинність та правосуддя: відповіді на 
виклики XXI століття, прийнята десятим 

Конгресом ООН 15 квітня 2000 р вказала на 
відповідальність кожної держави за запро-
вадження і підтримку справедливої, відпо-
відальної, етичної і ефективної системи пра-
восуддя. 
У Загальній декларації прав людини 

також закріплені основні загальновизнані 
принципи і норми міжнародного права, се-
ред яких були і положення, що стосуються 
права на суд: «Кожна людина має право на 
ефективне поновлення в правах компетент-
ними національними судами в разі пору-
шення її основних прав, наданих їй консти-
туцією чи законом» (ст. 8); «Кожна людина 
для визначення її прав і обов’язків і для вста-
новлення обґрунтованості пред’явленого їй 
кримінального обвинувачення має право на 
основі повної рівності, на те, щоб її справа 
була розглянута прилюдно і з додержанням 
усіх вимог справедливості незалежним і без-
стороннім судом» (ст. 10); «Кожна людина, 
обвинувачена у вчиненні злочину, має право 
вважатися невинною доти, поки її винність 
не буде встановлена в законному порядку 
шляхом прилюдного розгляду, при якому 
їй забезпечують усі можливості для його за-
хисту» (ч. 1 ст. 11).
Загальновизнані принципи змагального 

процесу закріплені в п. 1 ст. 14 Міжнародно-
го пакту про громадянські і політичні права 
та п. 1 ст. 6 Європейської конвенції з прав лю-
дини і основоположних свобод: «Кожна лю-
дина має право при визначенні її цивільних 
прав та обов’язків і при розгляді будь-якого 
кримінального обвинувачення, висунуто-
го проти неї, на справедливий і відкритий 
розгляд упродовж розумного строку неза-
лежним і безстороннім судом, створеним на 
підставі закону». На виконання прийнятих 
на себе Україною міжнародних зобов’язань, 
ці принципи повинні обов’язково бути при-
сутнім у системі принципів національного 
судочинства. 
Також важливим є рівень забезпечення 

реалізації принципів судочинства. У свій 
час М.В. Цвік жалкував про те, що у нас «за 
традицією, що склалася ще у радянський 
період, принципи права сприймаються не 
як керівні настанови, положення, а як щось 
суто декларативне та абстрактне. Насправ-
ді ж правові принципи загалом виступають 
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своєрідними «нервовими центрами права», 
вимогам яких повинні відповідати і підко-
рятися усі правові норми, щодо яких прин-
ципи мають пріоритет» (8, с. 58).

 
Як висновок можна зазначити, що 

принципи кримінального процесу повинні 
бути проявом нашої культурно-історичної 
спадщини (духу), виступати в ролі провід-
них мотивів для посадових осіб і забезпечу-
вати реалізацію: по-перше, фундаменталь-
них цінностей, що охороняються законом; 
по-друге, законні інтереси особи, права якої 
порушено, а також відповідати загальнови-
знаним принципам міжнародного права у 
сфері судівництва. 
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SUMMARY 
In the scientifi c article attempts to construct 

a philosophical concept and legal principles 
(principles) of the criminal procedure of Ukraine. 
Determined philosophical and legal aspects of the 
principles of the criminal proceedings.

Keywords: court, criminal procedure, the 
principles of independence, outlook, mentality.

АНОТАЦІЯ 
У науковій статті зроблено спробу по-

будови філософсько-правової концепції засад 
(принципів) кримінального процесу України. 
Визначено філософський та правовий аспек-
ти системи принципів кримінального прова-
дження. 
Ключові слова: суд, кримінальний процес, 

принципи, незалежність, світогляд, менталі-
тет.
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ÊÐÀÄ²ÆÎÊ Ó Ñ²ËÜÑÜÊ²É Ì²ÑÖÅÂÎÑÒ²

У статті проаналізовано детермінанти 
вуличних злочинів, що вчиняються у 
сільській місцевості. Стверджується, що 
головною причиною вуличної злочинності 
у сільській місцевості є суцільна, всеохо-
плююча деградація як людського капіталу, 
так і природного ресурсу − землі, а також 
і економічного сектору. Зокрема, лише за 
чотири останніх роки значно посилилася 
тенденція до поглиблення демографічної 
кризи. За цей час кількість сільського на-
селення скоротилась аж на два мільйони. 
Зараз найнижчі «людські» показники 
у Черкаській, Луганській, Сумській та 
Чернігівській областях.
Відмічається, що однією з про-

блем зайнятості населення є сільська 
місцевість. Ця проблема є актуальною, 
оскільки сільсь ка місцевість не забезпе-
чена виробничим потенціалом, кількість 
офіційних робочих місць для мешканців 
села значно зменши лася у зв’язку з рефор-
мами та реорганізаці єю сільського госпо-
дарства. Офіційна оцінка зареєстрованого 
безробіття на селі не враховує величезних 
масш табів прихованого безробіття, значна 
частка якого припадає на зайнятих в осо-
бистих се лянських господарствах. За дани-
ми балансів трудових ресурсів, ця категорія 
селян разом із незайнятими становить 
близько 3 млн. осіб. Для підтвердження та 
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кримінології. Важливість даної проблеми 
полягає в тому, що без її розв’язання прак-
тично неможливе ефективне запобіган-

Проблема детермінації злочинності 
в цілому, окремих її видів і конкретного 
злочину є однією з центральних проблем 

спростування окремих наукових положень 
наводяться результати проведеного анке-
тування.
Також розглядається негативні 

тенденції розвитку моральності та 
духовності як окремі причини вулич-
них крадіжок у сільській місцевості. 
Стверджується, що вивчення детермінант 
сільської злочинності необхідний 
аналіз внутрішніх  сільських умов 
життєдіяльності людей, який дозволить 
виявити чинники як негативного, так і 
позитивного впливу на злочинність, і тим 
самим більш цілеспрямовано здійснювати 
попереджувальну діяльність шляхом усу-
нення одних і стимулювання інших.
Робиться висновок, що статистика 

крадіжок, особливо крадіжок особистого 
майна, в останні роки зумовлюється за-
гальним погіршенням кримінологічної 
ситуації в країні, у першу чергу, − майно-
вим розшаруванням населення, зубожінням 
значної його частини, що є основними 
детермінантами крадіжок, що вчиня-
ються в сільській місцевості. Вирішення 
зазначеної проблеми потребує покращення 
життя сільського населення на державно-
му рівні.
Ключові слова: злочин, вулиця, 

крадіжка, детермінанти, причини та умо-
ви.
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ня злочинності. Проблема причинності в 
кримінології важлива не тільки для теорії, 
але і для практики, так як дозволяє вести 
боротьбу із злочинністю не тільки силами 
правоохоронних органів, а також викорис-
товуючи економічні, соціальні та інші ва-
желі, якими суспільство і держава можуть 
розпорядитись. На сьогодні у криміноло-
гічній науці відсутні як єдина термінологія 
у цій сфері (використовується різноманітні 
терміни, зокрема: детермінанти, причини 
та умови злочинності, фактори, чинники 
злочинності, джерела злочинності, обста-
вини, що зумовлюють злочинність, тощо), 
так і єдина думка щодо змісту зазначених 
понять. 
У правовій літературі різним аспек-

там, що стосуються проблем досліджен-
ня злочинності, у тому числі й крадіжок 
у сільській місцевості, приділялась увага 
у роботах таких науковців, як: Г.І. Ба-
люк, Ю.Д. Блувштейн, С.В. Бобровник, 
М.М. Бринчук, В.В. Василевич, П.А. Воро-
бей, С.Б. Гавриш, А.П. Гетьман, С.Г. Гриц-
кевич, В.К. Грищук, О.М. Джужа, А.І. Дол-
гова О.Л. Дубовик, Е.М. Жевлаков, 
А.П. Закалюк, О.О. Кваша, В.К. Колпаков, 
О.М. Костенко, Н.А. Лопашенко, С.Я. Ли-
хова, В.К. Матвійчук, П.І. Мельник, 
В.О. Навроцький, В.І. Осадчий, В.В. Пе-
тров, А.М. Плешаков, А.В. Савченко, 
В.І. Шакун, Ю.С. Шемшученко, П.Л. Фріс, 
Н.М. Ярмиш та ін.
Однак, не дивлячись на систематич-

ні наукові розвідки в цій царині, окремі 
питання були майже залишені без уваги. 
Прикладом такого питання є визначення 
причини та умов вуличних крадіжок, що 
вчиняються в сільській місцевості. 
У зв’язку із цим, метою запропонова-

ної статті є аналіз детермінації вуличних 
крадіжок, що вчиняються у сільській міс-
цевості.
Слід зазначити, що у загальному ви-

гляді питання детермінації злочину – це 
питання його причин та умов. Причини 
злочину – внутрішня складова, яка відо-
бражає комплекс факторів, якими зумов-
лено вчинення суспільно небезпечного ді-
яння. Причини злочинності знаходяться 
між собою в діалектичному взаємозв’язку, 

взаємозумовленості і взаємозалежності. Їх 
вивчення розкриває сутність цього нега-
тивного соціального явища, пояснює його 
походження, указує, на якому соціальному 
ґрунті воно базується, від чого залежить 
його існування й поширення, що цьому 
сприяє, а що протидіє. Тільки спираючись 
на ці знання, можна забезпечити ефек-
тивне попередження злочинності, перед-
бачати зміни в її структурі й рівні, намі-
чати і здійснювати необхідні заходи про-
філактики злочинних проявів. Причина 
породжує наслідок у реальній дійсності, а 
не у свідомості людей. Причинний зв’язок 
передбачає взаємозв’язок явищ, що знахо-
дяться в подібному зв’язку. Взаємозв’язок 
причини і слідства може мати різну при-
роду − механічну, фізичну, хімічну, психо-
логічну, соціальну тощо. Оскільки злочин-
ність проявляється в поведінці людей, то 
дія її причин має соціально-психологічний 
характер − вплив відповідних об’єктів, 
явищ, процесів на психологію, свідомість 
людей [1, с. 153].
Умови є другим після причин видом 

детермінантів кримінологічної детермі-
нації. Їх зв’язок з причиною і наслідком 
називають обумовленим, на відміну від 
спричинення. Дія умови не обов’язкова, а, 
як правило, ймовірна. Умова не породжує 
наслідок, але вона забезпечує (сприяє, до-
помагає) прояву та дії причини [2, с.188]. 
Відмінність умов від причин полягає в 
тому, що причина є активно діючим яви-
щем, процесом, а умова є чимось пасив-
ним, причому причина тільки у взаємодії 
з умовою призводить до появи наслідку. 
Відтак, умовами злочинності слід вважати 
такі об’єктивні обставини суспільної дій-
сності, які самі по собі не породжують зло-
чинність, але «відкривають шлях» для дії 
причин, полегшують настання суспільно 
небезпечних наслідків [3, с.79-80]. Отже, 
можна сказати, що умови злочинності – зо-
внішні чинники, які сприяють вчиненню 
злочину та настанню бажаних наслідків. 
Тобто умова є своєрідним провідником 
між причиною та наслідками злочину.
В.М. Кудрявцев зазначає, що умо-

ви у сукупності з причинами створюють 
так звану повну причину того чи іншого 
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явища [4, с.17]. Причина діє тільки за на-
явності певних умов. Тільки взаємодія і 
взаємозв’язок причин та умов породжу-
ють наслідок. Умова − це те, від чого за-
лежить дещо інше (зумовлене), що робить 
можливим наявність речі, стану, процесу 
[5, с.469]. Сутність умови і її відмінність від 
причини полягають у тому, що це явище 
або процес, які самі по собі не породжу-
ють безпосередньо даний наслідок, але, 
супроводжуючи причину в просторі й у 
часі і впливаючи на неї, він забезпечує її 
розвиток, необхідний для виникнення й 
настання наслідку, інакше кажучи, причи-
на породжує наслідок, а умова цьому лише 
сприяє, забезпечуючи можливість дії при-
чини. У цьому контексті доцільно зазначи-
ти, що сукупність причин та умов злочинів 
є визначним (детермінуючим) фактором, а 
отже, саме зазначена сукупність, на нашу 
думку, може називатися «детермінантами 
злочинності».
Злочини корисливого спрямування в 

значній частині своїх випадків пов’язані 
із зубожінням громадян. Очевидно, що 
боротьба з «бідною» злочинністю вима-
гає суттєвого вирівнювання рівня життя 
в межах держави [6, с. 154]. Єдине визна-
чення, яке можна сьогодні дати тим про-
цесам, що набули системних, загрозливих 
масштабів, а можливо, й незворотного 
характеру − суцільна, всеохоплююча де-
градація як людського капіталу, так і при-
родного ресурсу − землі, а також і еконо-
мічного сектору. Зокрема, лише за чотири 
останніх роки значно посилилася тенден-
ція до поглиблення демографічної кризи. 
За цей час кількість сільського населення 
скоротилась аж на два мільйони. Зараз 
найнижчі «людські» показники у Черкась-
кій, Луганській, Сумській та Чернігівській 
областях. 
За даними досліджень вітчизняних на-

уковців, якщо протягом 1993−2005 рр. 
чисельність сільського населення щороку 
скорочувалася на 132 тис. осіб, то на да-
ний період − на 200 тис. Внаслідок цьо-
го в Україні вже налічується 8 тис. сіл, що 
втратили можливість самовідтворення на-
селення. Автори зауважують, що звуження 
бази відтворення сільського населення, 

наростання депопуляційних процесів на 
початку XXI ст. соціологи та економісти 
пов’язують з надмірним відпливом селян у 
міста у другій половині 1960-х років. Зна-
чно зросла також і їх трудова міграція: 
понад 40% жителів села, які працюють 
на підприємствах і організаціях, зайняті 
за межами села. Кілька мільйонів україн-
ських селян виїхали на заробітки в інші 
країни. Міграція сільського населення по-
силюється тенденці єю скорочення зайня-
тості його у сільському та лісовому госпо-
дарстві [7, с. 24]. Критично деформована 
також вікова структура селян: частка осіб 
праце здатного віку становить лише 53%, 
більша частина з яких − передпенсійного 
віку [8, с.9].
Слід зауважити, що однією з проблем 

зайнятості населення є сільська місце-
вість. Ця проблема є актуальною, оскільки 
сільсь ка місцевість не забезпечена вироб-
ничим потенціалом, кількість офіційних 
робочих місць для мешканців села зна-
чно зменши лася у зв’язку з реформами та 
реорганізаці єю сільського господарства. 
Офіційна оцінка зареєстрованого без-
робіття на селі не враховує величезних 
масш табів прихованого безробіття, зна-
чна частка якого припадає на зайнятих в 
особистих се лянських господарствах. За 
даними балансів трудових ресурсів, ця ка-
тегорія селян разом із незайнятими стано-
вить близько 3 млн. осіб.
Для оцінки рівня життя населення в 

Україні та формування відповідних про-
грам держава встановлює прожитковий 
мінімум, тобто вартісну величину достат-
нього для забезпечення нормального 
функціонування організму людини набору 
продовольчих і непродовольчих товарів і 
послуг [9]. Економічна та фінансова кри-
за створила несприятливі умови щодо по-
дальшого розвитку соціальної інфраструк-
тури села. Через фінансову скруту розбу-
дова поселенської мережі із року в рік ка-
тастрофічно скорочується й сьогодні май-
же повністю призупинилася. Руйнуються 
створені за тривалий період соціальні 
потужності на селі [10, с.110]. На сьогодні 
в сільському господарстві значно зменши-
лась кількість зайнятих у селянських фер-
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мерських господарствах, що призвело їх 
до несприятливих умов життя. Селянські 
фермерські господарства перебувають у 
приватній власності, що майже не впливає 
на чисельність зайнятих, оскільки біль-
шість з них у стані вимушеної неповної за-
йнятості та має значну заборгованість по 
заробітній платі [11]. Зазначене підтвер-
джує і проведене нами опитування. Так, 
на питання: «Що було головним джерелом 
Вашого існування до засудження?» 86 осіб 
відповіли, що головним джерелом доходу 
для них була робота у приватних підпри-
ємствах сільської місцевості; 113 осіб за-
ймалися індивідуальною трудовою діяль-
ністю; 98 осіб мали колишні заощадження; 
55 осіб жили за рахунок допомоги родичів 
та друзів; 35 осіб займалися стабільною 
незаконною діяльністю (в тому числі зло-
чинною), 54 особи мали випадкові заро-
бітки. Відповідно до досліджуваних кри-
мінальних справ, серед осіб, які вчинили 
крадіжку в сільській місцевості, було 149 
службовців, 41 підприємець, 165 селян, 98 
учнів, 173 студента та 15 пенсіонерів. 
Проблеми забезпечення сільського 

насе лення школами, дитячими садками, 
лікар нями, клубами, бібліотеками та інши-
ми об’єктами соціальної інфраструктури 
загос трюються. Нині в Україні одна лікар-
ня об слуговує в середньому 39 сіл, дитя-
чий садок − три села, школа, фельдшер-
сько-акушерський пункт, 97,3% загальної 
кількості сіл не мають будинків побуту та 
комплексних приймаль них пунктів, 92,7% 
− лазень. Незважаючи на таку ситуацію, 
капітальні вкладення в соціа льне будівни-
цтво на селі і мережа об’єктів соціальної 
інфраструктури продовжують скорочува-
тися. Водночас рівень задоволення жите-
лів села соціальними послугами суттєво 
знижується [12, с. 111]. 
Розвиток моральності та духовності є 

невід’ємною частиною виховання людини. 
Ще під час навчання у загальних закладах 
освіти діти починають вивчати основи ети-
ки та естетики, знайомитись з культуроло-
гією, проводити класні часи із залученням 
церковних служителів. На сьогодні не 
можна казати про те, що нашою держа-
вою церква відсунулася на другий план. 

Прикладом може стати розповсюдження 
в’язничного капеланства, залучення свя-
щеників до політичної та військової ді-
яльності країни тощо. Отже, наша країна 
намагається докладати зусиль до розвитку 
культури, однак у сільській місцевості це 
викликає низку проблем, серед яких: від-
сутність необхідних приміщень для куль-
турних заходів, висока зайнятість більшос-
ті населення, низький рівень освіченості 
останнього, що призводить до відсутності 
зацікавленості в освітніх заходах.
Варто зазначити, що інколи відсутність 

духовності в людині призводить до того, 
що особа вчиняє майновий злочин без-
посередньо на території храмів. Духовне 
виховання неповнолітніх є дуже важли-
вим, оскільки останні ще не мають сталої 
психіки та системи якостей та моральних 
цінностей, у зв’язку із чим знаходяться на 
межі між правомірною та протиправною 
поведінку, а тому упущення у їх вихованні 
можуть призвести до становлення дорос-
лого злочинця.
У більшості робіт, присвячених про-

блемам кримінології і особливо питанням 
причин правопорушень, можна завжди 
віднайти вказівку щодо взаємозв’язку 
низького рівня культури із антигромад-
ською поведінкою (О. А. Герцензон,-
І.І. Карпець, Б.М. Кудрявцев, Н.Ф. Куз-
нєцова, Г.М. Міньковський, О.Б. Сахаров, 
О.С. Шляпочников і інші). В умовах пере-
ходу до ринкової економіки наша держава 
неспроможна фінансувати в повному об-
сязі культурну сферу нашого життя. Ринок 
заполонили низькопробні твори мисте-
цтва − фільми, книги, естрада. Така про-
дукція зовсім не сприяє підвищенню духо-
вності суспільства, а навпаки, призводить 
до спустошеності, насамперед молоді, яка 
некритично сприймає такі витвори. В умо-
вах переходу до ринкової економіки наша 
держава не спроможна фінансувати в по-
вному обсязі культурну сферу нашого жит-
тя. Ринок заполонили низькопробні твори 
мистецтва − фільми, книги, естрада. Така 
продукція зовсім не сприяє підвищенню 
духовності суспільства, а навпаки, призво-
дить до спустошеності, насамперед молоді, 
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яка некритично сприймає такі витвори [6, 
с.98].
На думку В. М. Кудрявцева, до 

суб’єктивних факторів слід віднести те і 
тільки те, що входить до свідомості пра-
вопорушника чи в інший спосіб характе-
ризує його особистість. Отже, суб’єктивні 
причини правопорушень − це певні еле-
менти соціальної психології, що знаходять 
своє відображення у спотворених потре-
бах, інтересах, цілях, мотивах, моральних 
цінностях та правосвідомості осіб, які вчи-
няють злочини. Суб’єктивними причина-
ми й умовами вважаються ті детермінанти 
злочинності, які залежать від діяльності 
людей і виступають, як правило, наслід-
ком недоліків цієї діяльності, помилок і 
недоглядів. До суб’єктивних детермінант 
також відносять погляди, традиції, звички 
[13, с. 154]. Традиції, звичаї, звички – це 
сукупність досвіду народу, окремих його 
груп, що передається з покоління в поко-
ління. За своїм змістом вони можуть бути 
і позитивними, і негативними. Одні з них 
по мірі розвитку суспільства змінюються, 
наповнюються новим змістом, інші дола-
ються активними зусиллями суспільства, 
треті свято оберігаються кожним новим 
поколінням у незмінному вигляді. Їх дія 
на конкретні форми поведінки, у тому 
числі і на протиправні, очевидна. Тому в 
процесі профілактики злочинів у сільській 
місцевості необхідно враховувати вплив 
існуючих традицій, звичаїв, звичок з тим, 
щоб стимулювати одні і усувати негативну 
дію інших.
Значною мірою на кримінологічну об-

становку в селі впливає характер взаємин 
між людьми, який, як правило, залежить 
не тільки від ступеня спорідненості його 
жителів. Особливістю сільської місцевості 
є те, що, як правило, місцеві жителі добре 
знайомі. Тому, на думку О. В. Сорокіна, 
однією із детермінант вчинення крадіжок 
у сільській місцевості є високий процент 
знайомств між злочинцем і потерпілим 
(91,8%), що значно вище, ніж в інших зло-
чинах [14, с. 15].
Одним із важливих характеристик 

суб’єктивних причин є мотив скоєння зло-
чину. У корисливих злочинах мотивом їх 

вчинення є користь. Етимологічно слово 
«користь» походить від давньоруського – 
«здобич». До XIX ст. цей термін наповнив-
ся якісно новим змістом і став означати 
потяг до наживи, жадібність до грошей, 
а згодом матеріальну вигоду, прибуток, 
що й дотепер продовжує визначати його 
зміст. У сучасних словниках «користь» 
трактується дещо обмежено, здебільшого 
лише у контексті мотиву злочину. У пе-
рекладі з латини мотив означає рух. На 
сьогодні вже не викликає сумніву те, що 
джерелом будь-якої людської активнос-
ті є потреби. Потреба − це внутрішній 
стан індивіда, який створюється відчуттям 
нужди в об’єктах, необхідних для його іс-
нування та розвитку, виступає джерелом 
активності та характеризується єдністю 
суб’єктивного й об’єктивного. Водночас 
у кримінології набула поширення точ-
ка зору, що користь, як мотив злочинної 
поведінки, є прикладом безпосередньої 
трансформації саме матеріальних потреб 
[15, с.142].
Корисливий мотив, передусім, поділя-

ється на користь та здирництво, користь-
накопичення, користь-паразитизм, служ-
бова користь, користь-легковажність, ко-
ристь-нужденність, що є підставою відпо-
відного тлумачення корисливих злочинів. 
Так, науковці вважають, що у вузькому 
значенні корисливі злочини вчиняються 
задля задоволення так званих «відносних» 
потреб, які виникають в умовах соціаль-
но-економічної диференціації населення 
при порівнянні особистого матеріального 
становища зі становищем інших людей, 
а також задля досягнення ідеалу матері-
ального чи пов’язаного з ним соціального 
стандарту. У широкому значенні − це всі 
злочини, вчинені з «економічних мотивів», 
у тому числі й задля задоволенням так зва-
них «абсолютних», тобто необхідних для 
виживання людини матеріальних потреб 
[15, с.134].
Для вивчення детермінант сільської 

злочинності необхідний аналіз внутріш-
ньосільських умов життєдіяльності людей, 
який дозволить виявити чинники як не-
гативного, так і позитивного впливу на 
злочинність, і тим самим більш цілеспря-
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мовано здійснювати попереджувальну ді-
яльність шляхом усунення одних і стиму-
лювання інших.
До чинників, іманентно властивих селу 

і які до певної міри впливають на кри-
мінологічну обстановку в ньому, можна 
віднести наступні: історія виникнення, і 
склад жителів села, поширеність різних 
традицій, звичаїв, устрій життя, характер 
взаємин в сільському колективі, спрямо-
ваність його громадської думки, ступінь 
соціальної (зокрема правової) активності 
населення, стан і рівень організації про-
філактичної діяльності. Донині зберегло-
ся немало сіл, значна частина населення 
яких знаходиться в споріднених відноси-
нах. У таких селах, де мало не половина 
жителів носить одне прізвище, найбільш 
тісні міжособові контакти, вищий ступінь 
соціального контролю, громадська думка, 
інтереси, конкретні форми поведінки од-
номанітніші. Спрямованість же цих інтер-
есів, громадської думки, поведінки, зміст 
взаємин в селі залежать і від особливостей 
національної психології, і від ряду інших 
чинників.
До детермінант соціально-економічно-

го характеру також слід віднести: недоско-
налість та слабку розвиненість сільської 
ринкової інфраструктури; слабку фінан-
сову та матеріально-технічну підтримку 
сільськогоспо дарських підприємств дер-
жавою. Нині у процесі роздержавлення, 
приватизації і розпаюванні землі та майна 
колгоспів створюються нові сільськогос-
подарські підприємства. Внаслідок цього 
утворився кризовий платіжний стан та 
нестача коштів у обігу підприємств; від-
сутність механізмів кредитування та інвес-
тицій сільськогоспо дарських підприємств. 
Іноземні інвестори, вкладаючи капітал 
у нашу економіку, надають перевагу по-
середництву. Значна частина виробленої 
спільними підприємствами продукції ре-
алізується на внутрішньому ринку, що не 
лише не сприяє зростанню експорту, а й 
призводить до збільшення зовнішнього 
боргу України [23, с.189].
Таким чином, статистика крадіжок, 

особливо крадіжок особистого майна, в 
останні роки, зумовлюється загальним 

погіршенням кримінологічної ситуації 
в країні, в першу чергу, − майновим 
розшаруванням населення, зубожін-
ням значної його частини, що є осно-
вними детермінантами крадіжок, що 
вчиняються в сільській місцевості. Ви-
рішення зазначеної проблеми потребує 
покращення життя сільського населен-
ня на державному рівні. 
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SUMMARY 
The article analyzes the determinants of street 

crimes committed in rural areas. It is argued that 
the main cause of street crime in rural areas is the 
continuous, comprehensive degradation of both 
human capital and natural resources – land, as 
well as the economic sector. In particular, over the 
past four years alone, the trend towards a deepening 
demographic crisis has intensifi ed signifi cantly. 
During this time, the number of the rural population 
decreased by as much as two million. Now the lowest 
«human» indicators in Cherkassy, Lugansk, Sumy 
and Chernihiv regions.

It is noted that one of the problems of employment 
is the countryside. This problem is urgent, since 
the countryside is not provided with production 
potential, the number of offi cial jobs for rural 
residents has signifi cantly decreased due to reforms 
and the reorganization of agriculture. The offi cial 
estimate of registered unemployment in rural areas 
does not take into account the enormous extent of 
hidden unemployment, a signifi cant part of which is 
employed in personal agriculture. According to the 
balance of labor resources, this category of peasants, 
together with the unemployed, is about 3 million 
people. To confi rm and refute certain scientifi c 
provisions, the results of the survey.

The negative trends in the development of 
morality and spirituality are also considered as 
separate causes of street thefts in rural areas. It is 
argued that the study of the determinants of rural 
crime requires an analysis of the internal rural living 
conditions of people, which will allow to identify 
factors, both negative and positive effects on crime, 
and thereby more specifi cally carry out preventive 
activities by eliminating some and stimulating others.

It is concluded that the statistics of thefts, 
especially thefts of personal property, in recent 
years, is caused by the general deterioration of the 
criminological situation in the country, primarily, 
by the property stratifi cation of the population, the 
impoverishment of a signifi cant part of it, which 
are the main determinants of thefts committed in 
rural areas. The solution of this problem requires 
improving the life of the rural population at the state 
level.

Key words: crime, street, theft, determinants, 
causes and conditions.
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В статье осуществлён комплексный ана-
лиз мер общесоциального, специально-крими-
нологического и индивидуального характера, 
которые должны определять ориентирующую 
составляющую национальной стратегии про-
тиводействия криминальному радикализму. 
Делается акцент на том, что в современном 
мире на передний план выходят меры пси-
хологической защиты человека и личности. 
События Революции достоинства, война на 
востоке Украины и иные социальные кризи-
сы привели к тому, что значительная часть 
общества очень болезненно воспринимает по-
ведение представителей власти, считая, что 
они являются часто несправедливыми и не-
законными. Автор аргументировано доказы-
вает, что стратегия требует закрепления 
фундаментальных экономических мер, основ-
ными из которых есть преодоление бедности, 
снижение пропасти экономического расслое-
ния, уменьшения числа так называемых «ис-
ключенных» граждан, формирование условий 

 ÌÀÑËÎÂÀ Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîðàíò 
(Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ)

ÓÄÊ 343.93

для существования социального лифта и т.п. 
Анализируется воздействие политической 
нестабильности на распространение ради-
кальных настроений населения. Указыва-
ется на то, что разработка национальной 
стратегии противодействия криминальному 
радикализму является одним из направлений 
государственной политики, которая должна 
соответствовать современным потребно-
стям украинского государства и его общества 
с целью снижения уровня криминальных 
правонарушений, которые посягают на на-
циональную безопасность и права, свободы 
человека. 
Ключевые слова: криминальный радика-

лизм, стратегия противодействия, ориенти-
рующая составляющая стратегии, политиче-
ские факторы криминального радикализма, 
психологическая защита, информационная 
политика, правовой нигилизм, политические 
преступления, субъекты стратегии предот-
вращения.

Вступ
Для ефективної діяльності із запобіган-

ня кримінальному радикалізму в Україні 
повинна бути розроблена і впроваджена 
Національна стратегія протидії цьому не-
безпечному соціально-правовому явищу. 
Вона повинна включати наступні складові:-
1) ідеологічна (світоглядна) складова, в 
основі якої повинно бути покладена система 
сучасних поглядів на проблему існування і 
протидії кримінальному радикалізму; 2) орі-
єнтуюча складова, яка визначає основні цілі і 

напрямки превентивної діяльності суб’єктів 
запобігання; 3) очікувані результати, які ха-
рактеризують поступове, планомірне досяг-
нення мети по можливості знизити рівень і 
стан кримінальних радикальних проявів у 
нашому суспільстві. Розробка всіх цих скла-
дових потребує прикладних наукових дослі-
джень.

Аналіз попередніх публікацій
Проблемі розробки національної стра-

тегії протидії кримінальному радикалізму 
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були присвячені роботи таких українських 
та закордонних дослідників, як Абдіна А.К., 
Бандурка О.М., Васильчук Є.О., Гилінський 
Я.І., Голіна В.В, Литвинов О.М., Степан-
ченко О.О., Самойлов С.В., Орлов Ю.В., 
Плотников В.В. та інших. Зокрема, Я.І. Ги-
лінський досліджував проблему соціально-
го насильства та злочинів, які вчиняються 
на ґрунті національної, релігійної та іншої 
ворожнечі. Низка робіт Ю.В. Орлова при-
свячена політичній злочинності та заходам 
її запобігання. У роботах О.М. Литвинова 
та О.М. Бандурки вивчалися кримінологіч-
ні проблеми тероризму як крайньої форми 
кримінального радикалізму. Разом з тим, 
комплексної концепції протидії криміналь-
ному радикалізму не розроблено.

Метою даної статті є комплексний ана-
ліз заходів загальносоціального, спеціально-
кримінологічного і індивідуального харак-
теру, які повинні характеризувати орієнту-
ючу складову Національної стратегії проти-
дії кримінальному радикалізму.

Основна частина
Орієнтуюча складова стратегії характе-

ризується конкретними цілями, заходами 
та суб’єктами, які здійснюють запобігання 
кримінальному радикалізму в різних сферах 
існування українського суспільства.
У сучасному світі на передній план ви-

ходять заходи психологічного захисту лю-
дини та особистості. Сучасний світ зустрічає 
людину станом загальної агресії, поширен-
ням насильства в різних сферах, постійними 
конфліктами, які виникають на ґрунті на-
ціональної, політичної, релігійної та іншої 
ворожнечі. Це одразу створює в особи стан 
невпевненості, ворожнечі соціального ото-
чення і, як наслідок, агресивну поведінку. 
Психіка людини знаходиться під особливою 
загрозою в період соціальної нестабільнос-
ті та кризової ситуації в державі. Саме така 
ситуація спостерігається в Україні. Дослід-
ники даної проблеми наголошують, що це 
призводить до підвищеної схильності грома-
дян до манипулятивного впливу і зниження 
сприйняття особистої безпеки. У кризових 
змінах суспільства підвищується навіюва-
ність людей і, відповідно, зростає схильність 

до інформаційно-психологічних дій, з люди-
ною відбувається своєрідне зараження пев-
ним психоемоційним станом [1, с. 62].
Події Революції гідності, війна на сході 

України і інші соціальні кризи призвели до 
того, що значна частина суспільства дуже 
боляче сприймає поведінку представни-
ків держави, вважає, що вони часто є не-
справедливими та незаконними. Часто це 
і є так. Але такі дії викликають агресивну і 
навіть насильницьку реакцію радикальних 
прошарків суспільства. Останні навіть не 
розглядають інші варіанти поведінки, які є 
дозволеними законом. Нейтралізація такої 
ситуації можлива лише  рухом з обох боків 
як держави, так і активних представників 
громадянського (а часто і ні) суспільства.
Психологічними причинами криміналь-

ного радикалізму і його найбільш небезпеч-
них проявів, якими є екстремізм та тероризм 
є також інтелектуальна та моральна обме-
женість та нерозвинутість людини. У цьо-
му контексті особливу увагу слід приділити 
протидії поширенню в середовищі, особли-
во молодіжному, деструктивних субкультур, 
які базуються на національному, політич-
ному чи релігійному підґрунті. Сприйняття 
себе як особи, яка є особливою, такою що 
має право на більше, ніж інші, призводить 
до формування відчуття власної особливості 
порівняно з іншими і, як наслідок, форму-
вання «права» диктувати свої умови співіс-
нування іншим людям, які відрізняються 
політичними, культурними, історичними, ре-
лігійними уподобаннями. Це шлях в нікуди. 
У цьому напрямку слід звернути увагу на 
формування і зміцнення суспільно-політич-
ної свідомості. Потрібні наукові досліджен-
ня, які дозволять на новому, історичному, 
культурному, етнічному, релігійному рівні 
розробити підґрунтя формування такої сві-
домості сучасного українця. Повинні бути 
встановлені: принципи співіснування укра-
їнців в країні та з суспільством інших країн; 
взаємні права та обов’язки громадян та дер-
жави; ролі влади в організації суспільства та 
його функціонуванні з дотриманням осно-
вних прав та свобод людини і громадянина; 
ризики і загрози, які існують у сучасному 
українському суспільстві і шляхи їх нейтра-
лізації чи зменшення інтенсивності.
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Стратегія потребує закріплення фунда-
ментальних економічних заходів, основни-
ми з яких є подолання бідності, зниження 
провалля економічного розшарування, 
зменшення кількості, так званих «виключе-
них» громадян; формування умов для існу-
вання соціального ліфту в суспільстві тощо.
Особливої уваги слід приділяти інфор-

маційній політиці держави як внутрішньої, 
так і зовнішньої. Слід констатувати на сьо-
годні той факт, що ці два напрямки просто 
провалені. Українське суспільство не до-
віряє владі і особливо керівництву країни. 
Наші зовнішні партнери часто дезінфор-
муються зовнішніми ворогами української 
держави. Особливої важливості в цьому 
контексті приділяється постійній взаємодії 
громадськості, суспільства і засобам масової 
інформації.
Важливим стратегічним напрямком про-

тидії кримінальному радикалізму є подо-
лання правового нігілізму широких верств 
населення в цій та суміжній сфері. Світо-
вий досвід протидії цьому явищу свідчить, 
що вона є ефективною, якщо здійснюється 
на належній законодавчій базі, поєднується 
з розгалуженою правовою пропагандою.-
Як зазначає сучасний дослідник проблеми 
молодіжного радикалізму та екстремізму 
Є.О. Васильчук, протидія екстремізму в мо-
лодіжному середовищі України має не лише 
базуватися на репресивних можливостях 
компетентних органів держави, а й врахову-
вати ресурси науково-експертного співтова-
риства, ЗМІ, громадських об’єднань тощо. 
Силове придушення виявів екстремізму 
може призвести до посилення радикаліза-
ції депривованих прошарків молодіжного 
середовища та спричинить перехід до те-
рористичних методів розв’язання наявних 
у суспільстві проблем. Тому вагоме місце в 
системі запобігання та протидії політично-
му радикалізму та екстремізму серед молоді 
мають посідати профілактичні заходи, що 
повинні здійснюватися на постійній основі 
[2, с. 288]. У цьому контексті ми підтриму-
ємо точку зору Федосова Е.В., який вказує, 
що нагальним є вдосконалення загально-
державної системи протидії кримінальному 
радикалізму та екстремізму і особливо сис-
тема контролю й нагляду за дотриманням 

законодавства, що регламентує діяльність 
громадських та релігійних організацій, по-
літичних партій, а також засобів масової 
інформації, яка запобігає «переродженню» 
цих організацій в екстремістські [3, с. 114].
Потребує вдосконалення і чинне зако-

нодавство в цій сфері. До сих пір належним 
чином не відрегульована діяльність полі-
тичних партій, процедура висування канди-
датів на політичні посади, порядок фінансу-
вання політичних партій та громадських ор-
ганізацій. Фахівцями пропонується кримі-
налізація окремих вчинків, які мають озна-
ки політичних злочинів. Так, Ю.В. Орлов 
пропонує криміналізувати два типи суспіль-
но небезпечних діянь: 1) зловживання пра-
вом особистого голосування на засіданням 
Верховної Ради України; 2) визнати квалі-
фікуючою обставиною юридичних складів 
умисного вбивства, умисного тяжкого та 
середньої тяжкості тілесного ушкодження, 
якщо вони вчинені з мотивів політичної не-
нависті (нетерпимості) [4, с. 624]. На наш по-
гляд, це є зайвим. Протидія першому злочи-
ну може бути ефективно здійснена шляхом 
застосування відповідних технічних засобів 
(сенсорна кнопка). Другий створює склад-
ності для практичних працівників, які по-
винні доводити саме політичний характер 
мотивації і нетерпимості. На наш погляд, 
це порушує такий принцип криміналізації 
суспільно небезпечних діянь, як принцип 
процесуальної здійсненності. Разом з тим 
нами підтримується позиція вченого щодо 
нагальної потреби запровадження в практи-
ку протидії злочинності інституту криміно-
логічної експертизи нормативно-правових 
актів та їх проектів. Потрібна розробка та 
прийняття відповідного закону.
Серед учених-криміналістів лунає ідея 

щодо впровадження кримінальної відпові-
дальності за радикалізм та екстремізм. Так 
Ю.В. Безсудня зазначає, що такі дії в Кон-
ституції і низці законів України, основопо-
ложних документах іноземних держав щодо 
забезпечення національної безпеки  пропо-
нує законодавчо закріпити ці терміни, при-
йнявши цей закон. Також дослідниця про-
понує криміналізувати найнебезпечніший 
прояв кримінального радикалізму та екс-
тремізму - створення, діяльність та фінансу-
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вання екстремістських організацій (угрупо-
вань) [5, с. 104]. На наш погляд, це є зайвим. 
Законодавство України про кримінальну 
відповідальність містить достатню кількість 
норм, які встановлюють відповідальність за 
найбільш небезпечні прояви кримінального 
радикалізму та екстремізму. Достатньо по-
вно охоплені законом і прояви терористич-
ної діяльності.
Сучасні дослідники проблеми злочинів 

у політичній сфері звертають увагу на те, 
що політична злочинність перетворилася 
в окрему кримінологічну групу. Так, роз-
робники сучасного академічного курсу кри-
мінології дають визначення політичного 
злочину. Під ним розуміється передбачене 
законом про кримінальну відповідальність 
умисне суспільно небезпечне діяння, яке 
вчинене в сфері політики суб’єктом злочи-
ну та спрямоване на отримання, утримання, 
реалізацію, розширення або зміцнення по-
літичної влади як цього суб’єкта, так і інших 
осіб, соціальних груп чи організацій та/або 
з метою впливу на ухвалення чи утриман-
ня від ухвалення представниками вищих 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та міжнародних організа-
цій (їх органів) рішень і нормативно-право-
вих, їх скасування чи зміни та/або помсти 
за політичну діяльність [6, с. 433]. На наш 
погляд, ці злочини є найбільш небезпечним 
проявом кримінального радикалізму і від-
носяться до злочинів проти державної та на-
ціональної безпеки. Стратегічні заходи про-
тидії таким злочинам повинні ураховувати 
як соціальну, так і правову природу цих 
злочинів. Вони можуть бути насильницьки-
ми і ненасильницькими. До перших відно-
ситься: посягання на життя державного ді-
яча, масові заворушення; дії спрямовані на 
повалення конституційного ладу тощо. До 
других відноситься: державна зрада, про-
паганда війни тощо. За спрямованістю вони 
можуть бути внутрішньополітичні (полі-
тичні переслідування, політична корупція, 
сепаратизм тощо) та зовнішньополітичні 
(сприяння державному перевороту; підкуп 
державних діячів тощо).
На жаль, слід констатувати той факт, що 

більшість злочинів, які мають ознаки кримі-
нального радикалізму, залишається безкар-

ною. Цю точку зору підтримує і І. Жданова, 
яка зазначає, що більшість випадків вчинен-
ня таких злочинів або взагалі не фіксується 
органами правопорядку, а якщо фіксується, 
то злочинці не несуть належної відповідаль-
ності. Крім того, поза увагою залишаються 
керівники і організатори угруповань. Від-
сутня також ефективна протидія поширен-
ню відповідної літератури та інших інфор-
маційно-методичних матеріалів… Громад-
ськості є невідомим, хто фінансує подібні 
організації [7].
Радикалізм, у тому числі і кримінальний, 

має в більшості випадків у своїй основі по-
літичне підґрунтя. Тому потрібним є здій-
снення і політичних заходів стратегії про-
тидії цього соціальному явищу. Основними 
з цих заходів повинні стати: деполітизація 
правоохоронної і судової системи; встанов-
лення вимог до формування і контролю ді-
яльності політичних партій (фахівці наголо-
шують, що більшість політичних партій у 
нашій країні не є ідеологічними); розвиток 
інституту політичної відповідальності ор-
ганів державної влади, політичних партій, 
громадських організацій та окремих по-
літиків; розробка засад політики співпраці 
і контролю держави за діяльністю громад-
ських організацій.
Разом з тим, слід зазначити, що якщо 

ж представники владних структур і кримі-
налітету злісно гребують законом, грома-
дянське суспільство повинно належним чи-
ном реагувати і впливати на стан речей. Як 
справедливо зазначає О.М. Литвинов, кон-
центрація в руках криміналітету значних 
матеріальних цінностей, фінансових ресур-
сів неминуче призводить до виникнення 
потреби у владному забезпеченні злочинної 
діяльності. Для цього створюються важелі 
соціально-політичного, силового, економіч-
ного, або іншого впливу на стан справ у різ-
них регіонах країни і сферах суспільних від-
носин [8, с. 419].
Окрім вказаних, можна виділити ще де-

кілька стратегічних напрямків протидії кри-
мінальному радикалізму. Серед важливих є 
використання можливостей системи осві-
ти в протидії цьому небезпечному явищу. 
Воно отримує поширення в середовищі не-
повнолітніх та молоді, тому заклади серед-
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ньої, професійно-технічної та вищої освіти, 
окрім навчання, повинні виконувати функ-
цію виховання толерантності особистості та 
якостей, які дозволять формувати в особи 
нетерпимість до проявів кримінального ра-
дикалізму та екстремізму. Необхідним є за-
провадження відповідних освітніх програм, 
за якими будуть проводитись навчальні за-
няття. Важливим є також доукомплектуван-
ня навчальних закладів освіти фахівцями 
психологічних та інших консультативних 
служб, які мають відповідний рівень під-
готовки. Суттєвою детермінантою появи та 
поширення екстремістських настроїв у мо-
лодіжному середовищі є антисоціальні, деві-
антні форми поведінки молоді, які є наслід-
ками недостатньої уваги до проблем молоді 
з боку уповноважених державних органів і 
батьків, негативного впливу соціального се-
редовища.
Потрібна постійна психологічна робота 

з боку фахівців з особами, які потрапили у 
сферу впливу радикальних та екстреміст-
ських угруповань, знаходяться на профілак-
тичних обліках в органах внутрішніх справ 
або притягалися за відповідні правопору-
шення до різних видів відповідальності.
Важливим є також інформаційно-аналі-

тичний напрямок, який дозволяє встанови-
ти та висвітлити стан, тенденції і перспек-
тиви поширення кримінального радикаліз-
му та детермінант, які його породжують та 
сприяють.
На сучасному етапі держава та відповідні 

державні органи повинні налагодити роботу 
по управлінню саме інформаційними проце-
сами у сфері протидії кримінальному ради-
калізму, екстремізму та тероризму. Сучасні 
радикальні угруповання мають широкий 
доступ до засобів масової інформації і вико-
ристовують їх для поширення радикальної 
ідеології. Це здійснюється за допомогою від-
повідних інтернет-сайтів, соціальних мереж, 
форумів тощо. Тому актуальною є техніч-
на та інша робота, яка унеможливлює такі 
впливи. Ця робота повинна здійснюватися 
відповідними правоохоронними органами, 
на які покладається обов’язок протидіяти 
кіберзлочинності. Вони повинні здійснюва-
ти постійний моніторинг інтернет-простору 
з метою виявлення і блокування сайтів, на 

яких пропагандується насильницький ра-
дикалізм, екстремізм та тероризм.
Окремим напрямком повинна стати 

співпраця держави і релігійних організа-
цій. Хоча церква і відділена від держави, 
але держава повинна контролювати діяль-
ність цих організацій з метою унеможливлен-
ня останніми вирішення конфліктів на релі-
гійному ґрунті насильницькими методами. 
Нами підтримується позиція Є.О. Васильчу-
ка, який наголошує, що формування та ре-
алізація комплексу конструктивних відно-
син із представниками релігійних громад 
і національно-культурних співтовариств 
має здійснюватися в межах державних, ре-
гіональних та місцевих цільових програм 
щодо взаємодії з цими організаціями, запо-
бігання і попередження виявів ксенофобії 
та різних форм нетерпимості [2, с. 349].
Ефективна протидія кримінальному ра-

дикалізму неможлива без побудови справж-
нього громадянського суспільства. Без цьо-
го держава не може належним чином забез-
печити свободу думки і слова, вільну мож-
ливість громадян виражати свої погляди і 
переконання. Це, у свою чергу, призводить 
до постійних соціальних конфліктів між різ-
ними прошарками українського суспільства. 
О.А. Савенко справедливо зазначає, що сус-
пільна свідомість українців характеризуєть-
ся високим ступенем невдоволення владою. 
Це зумовлено недостатнім рівнем розвитку 
недержавних інститутів, їхньою неспромож-
ністю представляти права та інтереси грома-
дян в органах державної влади й місцевого 
самоврядування та впливати на прийняття 
цими органами рішень, що стосуються сус-
пільства і країни. Через це громадяни вда-
ються до радикальних методів захисту своїх 
прав та інтересів [9, с. 128]. Тому побудова 
засад громадянського суспільства повинна 
стати пріоритетним напрямком, який разом 
з іншими завданнями дозволить знизити рі-
вень кримінального радикалізму в суспіль-
стві. Ця мета не може бути досягнута в ко-
роткостроковій перспективі. Але першим 
кроком у цьому напрямку повинно стати 
зменшення конфліктності в суспільстві, яка 
зумовлена політичними вподобаннями, ре-
лігійною, етнічною та іншою нетерпимістю. 
Суспільству слід зменшити взаємну недові-
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ру, певні забобони, які обумовлені соціаль-
ними уявленнями. Стратегічної метою для 
побудови громадянського суспільства по-
винна стати побудова плюралістичного сус-
пільства, в якому представники різних соці-
альних груп, етносів, релігійних уподобань 
та т.і. можуть жити в мирі і взаємній повазі.
Стратегія протидії кримінальному ра-

дикалізму повинна мати серйозне наукове 
підґрунтя. Слід провести низку наукових 
досліджень сучасного кримінального ради-
калізму. Ми підтримуємо українського кри-
мінолога В.М. Безчастного, який вказує на 
те, що на сьогодні є актуальним перегляд 
наукових, в тому числі дисертаційних до-
сліджень з огляду на потребу теоретичного 
обгрунтування концептуальних стратегіч-
них документів вищого державного рів-
ня, а також наповнення кримінологічним 
змістом відповідних управлінських рішень. 
Доцільно, щоб безпосереднім предметом 
кримінологічних розробок стали теоре-
тичні аналізи державної політики у сфері 
запобігання та протидії злочинності, кон-
цепцій, стратегій програм, спрямованих на 
реалізацію загалом та за окремими видами 
злочинів, передусім найбільш поширеними 
і небезпечними [10, с. 322]. Дана робота є 
скромним внеском автора в наукове забез-
печення протидії кримінальному радика-
лізму.
Суб’єктами, які будуть впроваджува-

ти Стратегію запобігання кримінальному 
радикалізму, є спеціалізовані і неспеціалі-
зовані суб’єкти, на які чинним законодав-
ством покладається обов’язок здійснення 
заходів загальносоціального, спеціально-
кримінологічного та індивідуального ха-
рактеру.
Заходи запобігання, які характеризують 

орієнтуючу складову повинні бути спрямо-
вані на досягнення очікуваних результатів 
такої стратегії. Головним результатом стра-
тегії протидії кримінальному радикалізму 
повинні стати зміна способу мислення, від-
новлення дійсних демократичних ціннос-
тей нашого суспільства, встановлення дові-
рливих відносин між державою та суспіль-
ством; встановлення права лише держави 
на застосування сили. Ці цілі мають корот-
кострокову, середньострокову та довгостро-

кову перспективу в залежності від негатив-
ного впливу криміногенних факторів такого 
соціально-правового явища, яким є кримі-
нальний радикалізм.

Висновки
Таким чином, розроблення національної 

стратегії протидії кримінальному радикаліз-
му є одним з напрямків державної політики, 
яка повинна відповідати сучасним потре-
бам української держави та її суспільства з 
метою зниження рівня кримінальних пра-
вопорушень, які посягають на національну 
безпеку країни та права і свободи людини і 
громадянина в залежності від їх раси, релі-
гії, політичних та інших переконань.
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SUMMARY 
The article analyzes complex measures of general 

social, special criminological and individual character 
that should characterize the orientating component of 
the national strategy for counteraction to criminal 
radicalism. It is accented that in the modern world, 
measures of psychological protection of the person and 
the personality come to the fore. In the conditions of 
crisis changes in society increases the suggestioning 
of people and, accordingly, increases the tendency to 
information-psychological actions, with a person is 
getting a kind of infectioning with a certain psycho-
emotional state.

The events of the Revolution of Dignity, the war 
in eastern Ukraine, and other social crises have led 
to the fact that a large part of the society takes the 
behavior of representatives of the state very painfully, 
and believes that it is often unjust and illegal. They do 
not even consider other behaviors that are permitted 
by law. Neutralization of such a situation is possible 
only with the help of the movement towards, both 
the state and the active representatives of civil (and 
often not) society. According to the author, special 
attention should be paid to the information policy of 
the state, both internal and external. It is stated that 
these two directions have simply failed. Ukrainian 
society does not trust the authorities and especially 
the country’s government. Our external partners 
are often misinformed by the external enemies of 
the Ukrainian state. The article demonstrates that 
overcoming the legal nihilism of the wide layers of 
the population is an important strategic direction in 
countering criminal radicalism. The author presents 
a number of arguments in support of the position for 
certain political crimes criminalization. At the same 
time, the view about the unexcessivenees of such acts 
criminalization is expressed.

The author reasonably proves that the strategy 
requires the fi xation of fundamental economic 
measures, the main ones is poverty overcoming, 
reducing the precipice of economic inequality, reducing 
the number of so-called “excluded” citizens; creating 
conditions for the existence of a social elevator in 
society and the like. The impact of political instability 
to the spread of radical sentiment is analyzed. It is 
noted that the development of a national strategy for 
combating criminal radicalism is one of the directions 
of state policy, which should meet the contemporary 
needs of the Ukrainian state and its society in order 
to reduce the level of criminal offenses that attempting 
the national security of the country and the rights and 
freedoms of the individual and citizen because of their 
race, religion, political and other beliefs.

Keywords: counteraction strategy, criminal 
radicalism, information policy, legal nihilism, 
orienting component of strategy, political crimes, 
political factors of criminal radicalism, psychological 
protection, subjects of prevention strategy. 

9. Савенко О.А. Громадянське суспіль-
ство як чинник протидії політичному ра-
дикалізму. Економіка і держава. 2014. № 10.-
С. 128-130; 

10. Безчасний В.М. Кримінологічне за-
безпечення протидії злочинності в Україні: 
монографія. Харків: В спрві, 2017. 360 с.

АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено комплексний аналіз 

заходів загальносоціального, спеціально-кри-
мінологічного і індивідуального характеру, які 
повинні визначати орієнтуючу складову на-
ціональної стратегії протидії кримінально-
му радикалізму в Україні. Наголошується, що 
у сучасному світі на передній план виходять 
заходи психологічного захисту людини та осо-
бистості. Події Революції гідності, війна на 
сході України і інші соціальні кризи призвели 
до того, що значна частина суспільства дуже 
боляче сприймає поведінку представників дер-
жави, вважаючи, що вони часто є несправед-
ливими і незаконними. Автор аргументовано 
доводить, що стратегія потребує закріплення 
фундаментальних економічних заходів, осно-
вними з яких є подолання бідності, зниження 
провалля економічного розшарування, змен-
шення кількості, так званих «виключених» 
громадян, формування умов для існування 
соціального ліфту в суспільстві тощо. Аналі-
зується вплив політичної нестабільності на 
поширення радикальних настроїв населення. 
Зазначається, що розроблення національної 
стратегії протидії кримінальному радикаліз-
му є одним з напрямків державної політики, 
яка повинна відповідати сучасним потребам 
української держави та її суспільства з метою 
зниження рівня кримінальних правопору-
шень, які посягають на національну безпеку 
країни та права і свободи людини і громадяни-
на в залежності від їх раси, релігії, політичних 
та інших переконань.
Ключові слова: кримінальний радикалізм, 

стратегія протидії, орієнтуюча складова 
стратегії, політичні фактори кримінального 
радикалізму, психологічний захист, інформа-
ційна політика, правовий нігілізм, політичні 
злочини, суб’єкти стратегії запобігання. 
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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÎÊÀÐÀÍÜ ÇÀ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍ² ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß, ÙÎ 

ÏÎÑßÃÀÞÒÜ ÍÀ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÓ ÒÀ ÏÐÈÂÀÒÍÓ 
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÓ ÎÕÎÐÎÍÍÓ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Стаття присвячена аналізу судової прак-
тики призначення покарань за кримінальні 
правопорушення, що посягають на громадську 
та приватну професійну охоронну діяльність 
в Україні.
Акцентовано увагу на виключній значимос-

ті детального вивчення судової практики з цьо-
го питання для встановлення факту дотри-
мання чи недотримання судом загальних та 
спеціальних правил призначення покарання.
Охарактеризовано загальні засади призна-

чення покарання, якими суд зобов’язаний ке-
руватися при призначенні покарання за кож-
ний вчинений злочин.
У результаті здійснення аналізу практики 

призначення покарань за злочини, що посяга-
ють на громадську та приватну професійну 
охоронну діяльність в Україні.
Обґрунтовано, що суди повинні чітко кон-

кретизувати ступінь впливу тієї чи іншої 
пом’якшуючої чи обтяжуючої обставини. 
Перспективним вбачається наукова розробка 
чітких нормативно визначених правил, яки-
ми має керуватися суд при врахуванні відпо-
відних обставин.
Зроблено висновок, що призначення спра-

ведливого покарання є одним з ключових прин-
ципів кримінального закону, однією з головних 
цілей правосуддя та основою попередження 
злочинів.
Ключові слова: покарання, призначення 

покарання, охоронна діяльність, приватна 
охоронна діяльність, кримінальна відпові-
дальність, злочини у сфері охоронної діяльнос-
ті.

 ÑÈÉÏËÎÊ² Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
äîöåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó 

Постановка проблеми
На сьогодні в Україні досить гостро 

стоїть питання забезпечення безпеки осо-
би, суспільства та держави від постійно 
виникаючих системних кримінальних за-
гроз, у різних сферах життєдіяльності, зо-
крема щодо захисту майна, забезпечення 
прав і законних інтересів суб’єктів госпо-
дарювання та фізичних осіб; забезпечен-
ня державного контролю за здійсненням 
заходів з охорони майна та фізичних осіб. 
Забезпечення надійного захисту своїх 
інтересів, у першу чергу майнових, є од-
наково актуальним як для державного, 
так і для приватного сектору України. За 
результатами досліджень, 15% громадян 
вважають незадовільним стан забезпечен-
ня безпеки фізичних осіб та охорони пра-
ва власності та лише 10% – високим. Це 
негативно характеризує стан охоронної 
діяльності в Україні враховуючи, що ситу-
ація в країні є криміногенною [1, с. 238]. 
У зв’язку з чим до діяльності з надання 
послуг з охорони власності та громадян 
залучається все більша кількість суб’єктів 
охоронної діяльності, вагомий сегмент се-
ред яких займають громадські та приватні 
структури. Однак, законодавче врегулю-
вання приватної охоронної діяльності на 
сьогодні містить певні прогалини в плані 
забезпечення захисту такої діяльності, в 
тому числі кримінально-правовими засо-
бами.
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Метою статті є аналіз практики при-
значення покарань за кримінальні право-
порушення, що посягають на громадську 
та приватну професійну охоронну діяль-
ність в Україні, виявлення недоліків пра-
возастосовної практики та надання про-
позицій щодо їх усунення.

Аналіз останніх досліджень                          
і публікацій

Останнім часом простежується ін-
тенсифікація наукових досліджень щодо 
розширення сфери правового регулю-
вання здійснення громадських і при-
ватних охоронних послуг. При чому за-
значене питання є актуальним не лише 
для галузі кримінального права, а й для 
адміністративного, господарського та 
цивільного права, якими також прямо чи 
опосередковано врегульовано здійснен-
ня громадської та приватної професійної 
охоронної діяльності в Україні.
Серед авторів, які торкались пробле-

матики охоронної діяльності в різних її 
вимірах, слід вказати О. М. Бандурка, 
М. І. Бачило, Д. В. Бездітко, 
Ю. М. Бєліков, С. Г. Гаспарян, 
Т. С.  Гончарук, К. В. Громовенко, 
С. П. Довбій, С. В. Ківалов, О. О. Пунда, 
Н. В. Устименко, С.С. Юрко, С. А. Шейфер 
та ін. Однак, у вітчизняній юридичній 
науці явно недостатньо дослі дженим є 
питання щодо аналізу практики призна-
чення покарань за кримінальні правопо-
рушення, що посягають на громадську та 
приватну професійну охоронну діяльність 
в Україні. Розгляд цього питання відпо-
відав би сучасним запитам та потребам 
суспільства в цьому напрямку.

Виклад основного матеріалу
Призначення покарання є завершаль-

ною стадією процесу правозастосування, 
на якій судом вирішується питання про 
те, який саме вид і розмір покарання не-
обхідно і доцільно призначити обвинува-
ченому/підсудному з метою його подаль-
шого виправлення, а також запобігання 
вчиненню ним нових злочинів. На цій ста-

дії суд зобов’язаний керуватися певними 
правилами або дотримуватися встановле-
них вимог. У теорії кримінального права 
ці вимоги або правила прийнято поділяти 
на загальні і спеціальні [2].
Аналіз практики призначення пока-

рань за злочини, що посягають на громад-
ську та приватну професійну охоронну ді-
яльність в Україні, свідчить про те, що у 
цілому, з огляду на судову дискрецію, суди 
дотримуються як загальних, так і спеці-
альних правил призначення покарання. 
Так, наприклад, Печерським районним 
судом м. Києва затверджена угода про 
примирення між потерпілим особою К та 
обвинуваченим особою Л. Судом особу Л 
визнано винним у вчиненні кримінально-
го правопорушення – злочину, передбаче-
ного ст. 342 ч. 2 КК України, і призначено 
узгоджене сторонами покарання у виді 
штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мі-
німумів доходів громадян, що становить 
1 700 (тисячу сімсот) гривень. Згідно з 
вказаною угодою особа Л беззастережно 
визнав свою винуватість у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 342 ч. 2 КК України. Крім того, 
активно сприяв розкриттю злочину, щиро 
розкаявся в тому, що вчинив злочин, та 
попросив вибачення у потерпілого [3].
Приклади дотримання вимог закону 

щодо загальних і спеціальних засад при-
значення покарання за злочини і кримі-
нальні проступки, що посягають на гро-
мадську та приватну професійну охоронну 
діяльність в Україні, яскраво репрезенто-
вані й іншими судовими вироками.
Попри це, іноді під час призначення 

покарання за кримінальні правопорушен-
ня, що посягають на громадську та при-
ватну професійну охоронну діяльність в 
Україні, суди допускають чисельних по-
милок. Так, при вирішенні питання про 
вид та міру покарання за вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 122 і ч. 2 ст. 342 КК України, 
Артемівський районний суд, відповідно 
до ст. 65–67 КК України, врахував сту-
пінь тяжкості вчиненого злочину, особу 
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винного та обставини, що пом’якшують 
та обтяжують покарання. Відповідно до 
статті 66 КК України, обставинами, що 
пом’якшують покарання особи А., є щиро-
сердне каяття, повне визнання своєї вини, 
відшкодування завданої шкоди потерпі-
лому. Відповідно до статті 67 КК України 
обставини, що обтяжують покарання, є 
вчинення злочину у стані алкогольного 
сп’яніння, рецидив злочину. З огляду на 
ступінь тяжкості вчинених особою А зло-
чинів, даних про особу обвинуваченого, 
який задовільно характеризується за міс-
цем проживання, раніше неодноразово 
засуджений, на обліку у лікаря-психіатра 
та лікаря-нарколога не перебуває, суд ви-
рішив за необхідне обрати обвинувачено-
му особі А за ч. 1 ст. 122 КК України пока-
рання у вигляді обмеження волі строком 
на 1 рік, за ч. 2 ст. 342 КК України у ви-
гляді обмеження волі строком на 2 роки, 
а із застосуванням ст. 70 КК України оста-
точне покарання у вигляді обмеження 
волі строком на 2 роки, оскільки саме таке 
покарання є необхідним та достатнім для 
виправлення обвинуваченого та поперед-
ження вчинення ним нових злочинів [4].
Уявляється, що у даному випадку суд 

неправильно виявив і встановив окремі 
з обставин, що пом’якшують покарання. 
Зокрема, судом констатована перевага об-
ставин, що пом’якшують покарання над 
обставинами, що його обтяжують, а та-
кож негативно характеризують винного. 
Насправді, це не зовсім так. Справа в тому, 
що повне визнання вини є змістовною ха-
рактеристикою саме щиросердного каят-
тя, а не окремою самостійною обставиною, 
що пом’якшує покарання. Пункт 3 поста-
нови Пленуму Верховного Суду України 
№ 12 від 23.12.2005 «Про практику за-
стосування судами України законодавства 
про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності» вказує, що щире розка-
яння характеризує суб’єктивне ставлення 
винної особи до вчиненого злочину, яке 
виявляється в тому, що вона визнає свою 
провину, висловлює жаль з приводу вчи-

неного та бажання виправити ситуацію, 
що склалася [5].
Вказане безпосередньо знаходить своє 

підтвердження й у практиці Касаційного 
кримінального суду у складі Верховного 
Суду, який звертає увагу на те, що щире 
каяття як таке характеризує суб’єктивне 
ставлення винного до вчиненого зло-
чину, яке полягає в тому, що він визнає 
свою провину, висловлює жаль з приводу 
вчиненого та бажає виправити ситуацію, 
що склалася. За наявності щирого каяття 
особи не обов’язковим має бути активне 
сприяння у розкритті злочину. Активне 
сприяння розкриттю злочину є окремою 
обставиною, що пом’якшує покарання, 
згідно з п. 1 ч. 1 ст. 66 КК. Тобто перед-
бачені п. 1 ч. 1 ст. 66 КК обставини, що 
пом’якшують покарання, а саме щире ка-
яття і активне сприяння розкриттю зло-
чину, є альтернативними, незалежними 
та можуть існувати відокремлено одна від 
одної [6]. Крім того, Касаційний кримі-
нальний суд звертає увагу на те, що осно-
вною формою прояву щирого каяття є по-
вне визнання особою своєї вини та прав-
дива розповідь про всі відомі їй обставини 
вчиненого злочину. Якщо особа приховує 
суттєві обставини вчиненого злочину, що 
значно ускладнює його розкриття, визнає 
свою вину лише частково для того, щоб 
уникнути справедливого покарання, її 
каяття не можна визнати щирим, справ-
жнім. Щире каяття повинно ґрунтувати-
ся на належній критичній оцінці особою 
своєї протиправної поведінки, її осуді, ба-
жанні виправити ситуацію, яка склалась, 
та нести кримінальну відповідальність за 
вчинене, а також зазначена обставина має 
знайти своє відображення в матеріалах 
кримінального провадження [7].
Отже, з вищенаведеного вироку 

Артемівського районного суду, якщо і вба-
чаються обставини, що пом’якшують по-
карання, то лише дві з них, зокрема, від-
шкодування завданої потерпілому шкоди 
і щиросердне каяття. Ці обставини, що 
пом’якшують покарання, кореспондують 
двом обставинам, що його обтяжують – ста-
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ну алкогольного сп’яніння і рецидиву зло-
чину. Крім того, відомості, що характери-
зують особу обвинуваченого, засвідчують 
його виключно задовільну, а не позитивну 
характеристику. У зв’язку з цим, можна 
стверджувати, що Артемівський районний 
суд призначив покарання, що не відпові-
дає загальним засадам його призначення 
та приписам ч. 2 ст. 65 КК України. Як на-
слідок, воно є занадто м’яким, з огляду на 
ступінь тяжкості вчиненого злочину, осо-
бу винного та обставини, що пом’якшують 
і обтяжують покарання. Через це уявля-
ється, що з огляду на загальні засади при-
значення покарання особі А варто було б 
або призначити покарання у вигляді об-
меження волі ближче до його максималь-
ного строку (за ч. 1 ст. 122 – 3 роки; за-
ч. 2 ст. 342 – 4 роки; з огляду на приписи 
ст. 70 – 4 роки), або ближче до мінімаль-
ного строку покарання у вигляді позбав-
лення волі (за ч. 1 ст. 122 – 3 роки; за ч. 2 
ст. 342 – 2 роки; з огляду на приписи ст. 
70 – 1 рік 6 місяців).
Випадки визнання щирого каяття і по-

вного визнання вини як самостійних об-
ставин, що пом’якшують покарання, при 
його призначенні за злочини, що посяга-
ють на громадську та приватну професій-
ну охоронну діяльність, доволі часто зу-
стрічається у вітчизняній судовій практи-
ці [8]. Подібну практику навряд чи можна 
визнати такою, що ґрунтується на припи-
сах чинного законодавства України.
Іноді в судовій практиці трапляють-

ся випадки неправильного застосування 
закону під час призначення покарання 
за злочини, що посягають на громадську 
та приватну професійну охоронну діяль-
ність, з огляду на спеціальні засади його 
призначення.
У доктрині кримінального права під 

спеціальними засадами призначення по-
карання пропонується розуміти передба-
чені законом правила призначення пока-
рання, що відображають специфіку вчи-
неного кримінального правопорушення 
або особу, яка його вчинила, в окремому 
кримінальному провадженні [9].

Так, вироком Ковпаківського район-
ного суду м. Суми від 20.05.2013 особу Ю 
було визнано винним у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК 
України і призначено йому покарання:-
1) за ч. 2 ст. 365 КК України із застосуван-
ням ст. 69 КК України у виді обмеження 
волі на строк один рік з позбавленням пра-
ва займати посади, пов’язані з здійснен-
ням функцій службової особи, строком на 
один рік; 2) за ч. 3 ст. 368 КК України із 
застосуванням ст. 69 КК України у виді 
обмеження волі на строк один рік шість 
місяців з позбавлення права займати по-
сади, пов’язані зі здійсненням функцій 
службової особи, строком на два роки без 
конфіскації майна. На підставі ст. 70 КК 
України за сукупністю злочинів, остаточ-
но призначити особі Ю покарання у виді 
обмеження волі на строк один рік шість 
місяців з позбавлення права займати по-
сади пов’язані з здійсненням функцій 
службової особи строком на два роки без 
конфіскації майна. При призначенні осо-
бі Ю виду і міри покарання суд врахував 
ступінь тяжкості вчинених злочинів, осо-
бу винного та обставини, що пом’якшують 
та обтяжують покарання. Зокрема, судом 
встановлено, що особа Ю згідно зі ст. 89 
КК України раніше не судимий, позитив-
но характеризується за місцем прожи-
вання та роботи, має на утриманні матір 
пенсійного віку, яка має поганий стан 
здоров’я, підвищеної небезпеки для ото-
чуючих не становить, займав невисоке 
службове становище, його діями не було 
завдано великої шкоди. Ці обставини суд 
визнає такими, що пом’якшують його по-
карання. Обставин, що обтяжують пока-
рання, суд не вбачає [10].
Згідно з ч. 1 ст. 69 КК України за наяв-

ності кількох обставин, що пом’якшують 
покарання та істотно знижують ступінь 
тяжкості вчиненого злочину, з урахуван-
ням особи винного суд, умотивувавши 
своє рішення, може, крім випадків засу-
дження за корупційний злочин, призна-
чити основне покарання, нижче від най-
нижчої межі, встановленої в санкції статті 



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2019 90

(санкції частини статті) Особливої частини 
КК, або перейти до іншого, більш м’якого 
виду основного покарання, не зазначено-
го в санкції статті (санкції частини статті) 
Особливої частини КК за цей злочин. Зі 
змісту цієї частини статті вбачається, що 
суд може призначити будь-яке основне по-
карання, нижче від найнижчої межі, вста-
новленої в санкції статті (санкції частини 
статті) Особливої частини КК, або перейти 
до іншого, більш м’якого виду основного 
покарання, не зазначеного в санкції статті 
(санкції частини статті) Особливої части-
ни КК за цей злочин лише у разі: 1) наяв-
ності кількох (двох і більше) обставин, що 
пом’якшують покарання, а також якщо 
позитивні характеристики особи винного 
превалюють над його негативними харак-
теристиками; 2) якщо декілька обставин, 
що пом’якшують покарання, істотно зни-
жують ступінь тяжкості вчиненого кримі-
нального правопорушення.
З вищенаведеного прикладу судової 

практики вбачається, що суд, реалізуючи 
положення ст. 69 КК України при при-
значенні більш м’якого покарання, ніж 
передбачено законом, врахував лише об-
ставини, що пом’якшують покарання. 
Навіть, якщо гіпотетично і погодитися з 
репрезентованою позицією суду, то вини-
кає запитання: «А які ж конкретно відо-
мості, що характеризують особу винного, 
були у такому уразі враховані судом під 
час прийняття ним рішення про застосу-
вання ст. 69 КК України? Їх врахування є 
обов’язковим для суду». З огляду на поло-
ження ст. 69 КК України, можна впевнено 
стверджувати, що врахування лише обста-
вин, що пом’якшують покарання, ще за-
мало для реалізації у наведеному прикла-
ді можливості призначення більш м’якого 
виду основного покарання, не зазначеного в 
санкції ч. 2 ст. 365 і ч. 3 ст. 368 КК України. 
Крім того, з вищенаведеного прикладу су-
дової практики вбачається, що суд фактич-
но визнав обставинами, що пом’якшують 
покарання, ті обставини, які в дійсності 
такими не є. Так, навряд чи факт несуди-
мості особи, позитивна характеристика з 

місця проживання і роботи, наявність на 
утриманні матері пенсійного віку, яка має 
поганий стан здоров’я, відсутність підви-
щеної небезпеки винної особи для оточу-
ючих, зайняття ним невисокого службо-
вого становища і не завдання вчиненням 
вказаних кримінальних правопорушень 
великої шкоди, є свідченням наявнос-
ті обставин, що пом’якшують покаран-
ня, навіть з огляду на приписи ч. 2 ст. 66 
КК України. Вказані обставини, на наше 
глибоке переконання, є виключно тими 
обставинами, що характеризують особу 
винного. Отже, на нашу думку, законні 
підстави для призначення Ковпаківським 
районним судом м. Суми особі Ю покаран-
ня за ч. 2 ст. 365 КК України із застосу-
ванням ст. 69 КК України у виді обмежен-
ня волі на строк один рік з позбавленням 
права займати посади пов’язані зі здій-
сненням функцій службової особи строком 
на один рік, а за ч. 3 ст. 368 КК України із 
застосуванням ст. 69 КК України у виді 
обмеження волі на строк один рік шість 
місяців з позбавлення права займати по-
сади, пов’язані зі здійсненням функцій 
службової особи строком на два роки без 
конфіскації майна, фактично були відсут-
ні.
Тут варто також звернути увагу ще і 

на те, що у ст. 69 КК України передбачена 
вимога вираховування судом під час при-
значення більш м’якого покарання, ніж 
передбачено законом, не просто обставин, 
що пом’якшують покарання, а виключно 
тих обставин, що пом’якшують покаран-
ня та, водночас, істотно знижують ступінь 
тяжкості вчиненого злочину. У пункті 
8 постанови Пленуму Верховного Суду 
України № 7 від 24.10.2003 «Про прак-
тику призначення судами кримінального 
покарання» вказано, що у кожному ви-
падку під час призначення більш м’якого 
покарання, ніж передбачено законом, суд 
зобов’язаний у мотивувальній частині ви-
року зазначити, які саме обставини справи 
або дані про особу підсудного він визнає 
такими, що істотно знижують ступінь тяж-
кості вчиненого злочину і впливають на 
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пом’якшення покарання, а в резолютив-
ній – послатися на ч. 1 ст. 69 КК України. 
При цьому необхідно враховувати не тіль-
ки мету й мотиви, якими керувалась осо-
ба при вчиненні злочину, а й її роль серед 
співучасників, поведінку під час та після 
вчинення злочинних дій тощо [5].
У вищенаведеному прикладі судової 

практики вказана рекомендація вищої су-
дової інстанція, що ґрунтується на припи-
сах ч. 1 ст. 69 КК України, судом також не 
врахована. У наведених та цілому ряді ін-
ших прикладів судової практики складно 
у мотивувальній частині вироку суду від-
найти вказівку на те, які саме обставини, 
що пом’якшують покарання, або дані про 
особу підсудного він визнає такими, що 
істотно знижують ступінь тяжкості вчине-
ного злочину і впливають на пом’якшення 
покарання.

Висновки та перспективи                            
подальших досліджень

Аналіз судової практики в частині при-
значення покарань за кримінальні право-
порушення, що посягають на громадську 
та приватну професійну охоронну діяль-
ність в Україні, показав, що нерідкими є 
проблеми та помилки, пов’язані із непра-
вильним застосуванням судом норм зако-
ну, різного трактування та недотримання 
основних принципів і засад призначення 
покарання.
При призначенні покарання суди по-

винні чітко дотримуватись законодавчо 
визначеного механізму щодо обчислення 
виду і розміру покарання. Призначення 
максимально справедливого покарання за 
вчинений злочин напряму залежить від 
якості законодавчого регулювання цього 
процесу та практики його застосування, і 
є одним з ключових принципів закону, од-
нією з головних цілей правосуддя.
При призначенні покарання необхід-

ним є конкретизація ступеню впливу на 
відповідальність тієї чи іншої обставини 
або сукупності таких обставин (обтяжу-
ючих або пом’якшуючих) та визначення 
обсягу кримінальної відповідальності, що 

є важливим засобом індивідуалізації пока-
рання.
Неприпустимим є формальний під-

хід суддів до врахування пом’якшуючих 
чи обтяжуючих обставин під час призна-
чення покарання, у зв’язку з чим пер-
спективним вбачається наукова розробка 
чітких нормативно визначених правил, 
якими має керуватися суд при врахуванні 
відповідних обставин, що значно звузить 
«межі суддівського розсуду», які є занадто 
розмитими, що іноді призводить до зло-
вживання правом та суб’єктивізму, що є 
недопустимим в досягненні визначених у 
кримінальному кодексі країни цілей пока-
рання.
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SUMMARY 
The article is focused on the analysis of the case 

law about imposition of punishment for criminal 
offenses that encroach on public and private 
professional security activities in Ukraine.

Emphasis has been placed on the crucial 
importance of a thorough study of the case law on 
this issue in order to establish the fact whether the 
court observed or not the general and special rules 
on imposition of punishment as a basis for further 
imposition of a reasonable, justifi ed, individualized, 
fair punishment.

The author has characterized general principles 
of imposition of punishment as legal requirements 
that the court is obliged to follow while imposing 
punishment for each committed crime.

As a result of the conducted analysis of the 
practice of imposing punishment for crimes that 
encroach on public and private professional 
security activities in Ukraine, it has been established 
that the courts, in the light of judicial discretion, 
adhere in most cases to both general and special 
rules of imposing punishment, but there are often 
problems and mistakes that arise from the court’s 
misapplication of the law, its different interpretation, 
and its failure to comply with the basic principles 
and grounds of imposing punishment.

It has been substantiated that the courts 
should clearly specify the degree of infl uence of a 
particular mitigating or aggravating circumstance 
or their complex on the imposition of punishment 
and determination of criminal liability. In this 
regard the formal approach and subjectivity on the 
issue of mitigating or aggravating circumstances 
while imposing punishment are unacceptable. 
The scientifi c development of clear normative 
rules, which should be guided by the court, taking 
into account the relevant circumstances is very 
perspective.

It has been concluded that the courts while 
imposing punishment for crimes that encroach on 
public and private professional security activities 
in Ukraine, should strictly adhere to the legally 
prescribed mechanism for calculating the type and 
amount of punishment. The imposition of a fair 
punishment is one of the key principles of criminal 
law, one of the main goals of justice and the basis 
of crime prevention.

Key words: punishment, sentencing, security 
activities, private security activities, criminal 
liability, crimes in the fi eld of security activities.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÎÌÓ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті розглянуто актуальні питання 
нормативно-правового визначення диплома-
тичного імунітету в кримінальному проце-
сі України, враховуючи міжнародні правові 
акти, а також нормативно-правову основу 
внутрішнього законодавства нашої держави. 
Розглянуто ключові підходи до визначення 
сутності дипломатичного імунітету, зо-
середжено увагу на найбільш прийнятних 
правових умовах реалізації дипломатичного 
імунітету в національному кримінальному 
процесуальному законодавстві України. Проа-
налізовано змістовне відображення ключових 
термінологічних визначень, положень дипло-
матичного імунітету в міжнародно-право-
вих актах та запропоновано авторський під-
хід до реалізації дипломатичного імунітету у 
вітчизняному кримінальному процесі. 
Ключові слова: дипломатичний імуні-

тет, міжнародно-правові стандарти, між-
державні угоди дипломатичного характеру, 
підходи до сприйняття сутності диплома-
тичного імунітету, нормативно-правове 
визначення дипломатичного імунітету в 
кримінальному процесі, особливості кримі-
нального провадження щодо осіб наділених 
дипломатичним імунітетом.

 ÃÀÍÅÍÊÎ ²ãîð Ñåðã³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó 
ÌÂÑ Óêðà¿íè

ÓÄÊ: 341.735:343.123.7

жавних відносин є одним з провідних кри-
теріїв функціонування зовнішньої політики 
держави. Враховуючи цей аспект сучасної 
правової дійсності, одним з ключових за-
вдань законодавця є належне та коректне 
нормативне відображення й врегулювання 
сфери реалізації дипломатичного імунітету 
в національній правовій системі. 

Актуальність теми дослідження
Сучасна національна система кримі-

нальної юстиції перебуває в стадії її рефор-
мування на відповідність європейським та 
світовим стандартам у забезпеченні прав та 
свобод людини й громадянина. Цей довго-
тривалий та фундаментальний процес пе-
редбачає внесення суттєвих змін до чинних 
нормативних актів, що регулюють функціо-
нування сфери вітчизняного кримінального 
правосуддя. Беззаперечно, перш за все це 
стосується кримінального процесуального 
кодексу України. Однак на даний час, по-
при вже наявні суттєві зміни в чинному кри-
мінальному процесуальному законодавстві, 
залишаються не в повній мірі врегульовані 
питання щодо належного врегулювання в 
кримінальному процесі процесуального ста-
тусу осіб, які наділені дипломатичним імуні-
тетом. Вказане зумовило вибір теми дослі-
дження.

Стан дослідження
Питання, пов’язані з особливостями 

нормативно-правового визначення ди-
пломатичного імунітету в кримінальному 

Постановка проблеми
Нормативно-правове визначення дипло-

матичного імунітету є одним з актуальних 
питань реалізації інституту імунітету в кри-
мінальному процесі України. Важливість 
цього різновиду імунітету важко переоціни-
ти, оскільки формування належних міждер-
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процесуальному законодавстві України, 
досліджувались такими науковцями, як: 
О.І. Бережний, Б.І Гуменюк, К.С. Єрьоміна, 
В.В. Мараховський, В.М. Репецький, К.К. 
Сандровський, В.В. Штучний та інші. 

Метою статті є аналіз положень чин-
них нормативних актів, що регламенту-
ють реалізацію дипломатичного імунітету 
в кримінальному процесуальному законо-
давстві України, аналіз теоретичних поло-
жень щодо цього питання, висловлення та 
обґрунтування особистої точки зори щодо 
окремих питань забезпечення та реалізації 
дипломатичного імунітету у кримінальному 
процесі.

Виклад основного матеріалу
Імунітети, що врегульовані нормами 

міжнародного права, є прикладом інститу-
цій з комплексним нормативним підходом 
до відображення їх сутності. Складність 
до вивчення їх сутності полягає в тому, що 
вони нормативно врегульовані системою 
нормативних актів, які включають як нор-
мативні акти національного законодавства, 
так і міжнародного. Дипломатичні імуніте-
ти та привілеї надзвичайно чутлива катего-
рія повсякденної дипломатичної практики. 
Вміле користування ними значно полегшує 
дипломатам виконання своїх професійних 
завдань і навпаки нехтування чи зловжи-
вання імунітетами може завдати значної 
шкоди як окремому дипломатові, так і акре-
дитуючій державі [1].

 Враховуючи наведене, стає зрозумілим, 
що будь-які кроки в напрямі оптимізації 
нормативного врегулювання сфери імуні-
тетів дипломатичних представництв, а саме 
перш за все голови представництва, а також 
членів дипломатичного, адміністративно-
технічного та обслуговуючого персоналу ди-
пломатичного представництва, мають бути 
максимально виваженими, оскільки стосу-
ватимуться не лише сфери внутрішньодер-
жавних інтересів, а й сфери міжнародних 
відносин між державами. Необачні та без-
розсудні дії щодо внутрішньодержавного 
врегулювання сфери цих відносин як на-
слідок, може призводити до непорозумінь 
та дипломатичних скандалів, що неодмінно 

погіршуватиме відносини між державами.
Досліджуючи питання визначення імуні-

тету дипломатичних представництв, Л. Фе-
доров зазначав, що незалежність посла, по-
сланника (і будь-якого дипломата) випливає 
із суверенітету і незалежності держави, яку 
представляє даний дипломат. Дозволяю-
чи іноземному дипломату перебування на 
території власної держави, уряд тим самим 
бере на себе забезпечення недоторканнос-
ті окремого дипломата і дипломатичного 
представництва в цілому [2, с. 95]. Схожої 
позиції дотримується І.П. Корякін, який 
наголошує на тому, що в розрізі функціону-
вання дипломатичного імунітету, стороною, 
що вирішує питання про користування да-
ним привілеєм, є інша держава, яку по суті 
й представляє дипломат, а не державні ор-
гани як у випадку з наданням імунітету де-
путатам. З точки зору логіки, дані суб’єкти 
(іноземна держава та її представник) спра-
ведливо ототожнюються, що відокремлює 
дипломатичний імунітет з групи переваг, які 
окреслюються як «Особливий порядок» та 
змушує нас вважати їх імунітетами [3, с. 34]. 
Аналізуючи наведені точки зору, необ-

хідно зазначити, що, на наше переконання 
імунітет дипломата не може випливати з су-
веренітету держави, яку представляє ця осо-
ба, як зазначають згадані науковці. Вважає-
мо, що у такої позиції щодо сутності дипло-
матичного імунітету є певні недоліки. Так, 
наведена позиція будується не лише на зви-
чаєвих нормативних перевагах, що мають 
міжнародно-правові акти над нормами вну-
трішнього законодавства. Згадані науковці 
у своїх переконаннях пропонують створен-
ня певного роду правової експансії правової 
системи іноземної держави до аналогічної 
системи держави, що акредитує дипломата. 
Запропонований погляд на сутність дипло-
матичного імунітету фактично означає нор-
мативне його врегулювання виключно нор-
мами держав, що акредитують дипломата 
та існування останнього виключно в право-
вому полі «своєї» держави під час реалізації 
особистих повноважень на території країни 
перебування дипломата.
На наш погляд, перш за все таке сприй-

няття сутності імунітету дипломатичного 
представника суперечуватиме змісту Віден-
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ської конвенції про дипломатичні зносини 
1961 року (далі - Конвенція), оскільки саме 
цей документ вважається фундаментальним 
актом, що регулює дипломатичні зносини 
між державами. Цей нормативний акт є 
надбанням міжнародно-правової дійсності, 
затверджувався сторонами Конвенції, від-
значаючи, що народи всіх країн з давніх 
часів визнають статус дипломатичних аген-
тів, беручи до уваги цілі і принципи Ста-
туту Організації Об’єднаних Націй щодо 
суверенної рівності держав, підтримання 
міжнародного миру та безпеки і сприяння 
розвитку дружніх відносин між державами. 
Ключовим аспектом, як на нашу думку, є 
саме дотримання суверенної рівності дер-
жав, що укладають подібного роду диплома-
тичні зносини. У свою чергу, запропонова-
на позиція науковців нівелює саме критерій 
суверенної рівності таких держав. Навіть за 
умов обопільного обміну агреманами щодо 
акредитації дипломатичних представництв, 
функціонування дипломатичних представ-
ництв за запропонованих критеріїв створю-
ватиме певну атмосферу зневаги до націо-
нального законодавства з боку держави, що 
акредитувала дипломатичну місію. Негатив-
ні приклади подібної зневаги національним 
законодавством ми наведемо нижче. Отже, 
на наше переконання, сутність ключового 
критерію дипломатичного імунітету поля-
гає в тому, що держава, яка приймає дипло-
мата, забезпечує йому виключне положення 
на своїй території та повністю або частково 
виводитиме його з під дії внутрішніх, нор-
мативних, державних регуляторів. Це від-
бувається у виняткових випадках та щодо 
вельми обмеженого кола осіб, враховуючи 
мету та значення цієї «міжнародної місії».
Провідна роль держави, що приймає 

на своїй території дипломатичну місію та 
забезпечує їй належні умови для функціо-
нування, покладено в основу нігілістичної 
концепції походження міжнародного імуні-
тету. У цьому аспекті слід зазначити, що нау-
ковці, які досліджують питання визначення 
міжнародного імунітету, оперують трьома 
теоріями співвідношення міжнародного та 
національного права. Першою є дуалістич-
на теорія. Ця доктрина виходить з того, що 
міжнародне та внутрішньодержавне право 

– це два різних правопорядки, які не пере-
тинаються один з одним, не можуть бути по-
ставлені один над іншим, а діють абсолютно 
відокремлено та самостійно. Прибічники 
цієї доктрини вважають, що норми міждер-
жавного права не мають жодного впливу 
всередині держави, а норми внутрішньодер-
жавного права - у міжнародних відносинах.
Наступною є моністична доктрина, яка 

базується на тому, що міжнародне та наці-
ональне право – це частини єдиного пра-
вопорядку, однак міжнародне право має 
більш широкий спектр дії, займає більш ви-
соке місце в загальній системі права, ніж на-
ціональне, тому має пріоритет над останнім. 
На думку прибічників цієї доктрини, норми 
міжнародного права є частиною національ-
ного права всіх держав.
Третьою теорією є нігілістична доктри-

на, яка виходить з того, що міжнародне пра-
во, яке знайшло відображення в національ-
ному є ніщо інше як «зовнішнє державне 
право» окремих держав. Представники цієї 
теорії вважають, що для кожної держави як 
під час внутрішніх відносин, так і на міжна-
родній арені можуть мати значення лише ті 
юридичні норми, які основані на юридич-
них актах держави, а поза цим міжнародні 
норми, які містять лише політичні та етичні 
побажання. Між тим дуалістична й нігіліс-
тична концепції сходяться в тому, що нор-
ми, які регулюють дипломатичний та інші 
різновиди імунітету, основані на міждержав-
ній взаємодії, вимагають того, щоб вони ре-
гулювались нормами національного права. 
При цьому більшість країн дотримується 
нігілістичної теорії [4, с. 141].
Досліджуючи зазначені теорії походжен-

ня дипломатичного імунітету, С.В. Лукошкі-
на зазначає, що і в міжнародному праві не-
має єдиного законодавця, та у зв’язку з цим 
цілком логічні питання щодо визначення 
сутності дипломатичного імунітету мають 
вирішуватись, виходячи з власного націо-
нального менталітету та волі держави, а не з 
приписів, хоча й таких, які вважаються між-
народними, але породжені правом інших 
держав. Іншими словами, на думку автора, 
держава повинна мати власну національну 
позицію за тим чи іншим питанням, у тому 
числі й питання щодо визначення імуніте-
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ту в міжнародному праві [4, с. 141]. У цьому 
аспекті С.В. Лукошкіна підтримує А. Цорна, 
який наголошував, що посольське право є 
частиною державного права, обов’язкового 
для окремих держав, його не існує [5, с. 177]. 
Частково погоджуючись з вказаною по-

зицією науковців, вважаємо за потрібне ви-
словити особисту точку зору щодо цього. Як 
ми вже вище зазначали, держава, що при-
ймає дипломатичну місію має забезпечити 
її належне функціонування на своїй терито-
рії, керуючись лише нормами міжнародно-
го права. Провідну роль при цьому мають 
відігравати норми національного законо-
давства, оскільки міжнародно-правові акти 
комплексно не відображають всієї специфі-
ки дипломатичних відносин, що можуть ви-
никати в кожній окремій державі, що при-
ймає дипломатичні місії, слід наголосити, 
що міжнародно-правовими актами й не ста-
виться за мету регулювання правовідносин 
подібного характеру. Зазначеними норма-
тивними актами лише визначаються ключо-
ві стандарти такого різновиду міжнародних 
зносин, які перш за все стосуються безпеки 
дипломатичної місії та питань належного 
її функціонування. Окремі критерії забез-
печення виконання вказаних ключових 
міжнародно-правових напрямів, на наше 
переконання, мають визначатись нормами 
національного законодавства. При цьому, 
ми не погоджуємось з поглядами вищевка-
заних науковців щодо необов’язковості між-
народно-правових приписів для держави, 
що приймає дипломатичну місію, з причини 
того, що начебто вказані міжнародні акти є 
приписами, що «породжені» правом іншої 
держави. 
По-перше, ці міжнародно-правові акти 

не є похідними від законодавця якоїсь кон-
кретної держави, а актом, що прийнятий 
колегіально за участі низки держав. Так, на-
приклад, вищезгадана Віденська конвенція 
про дипломатичні зносини була прийнята 
на міжнародній конференції у Відні, яка 
проходила в період з 2 березня по 14 квіт-
ня 1961 року. У конференції взяла участь 
81 держава. Станом на 2014 рік у ній беруть 
участь уже 190 держав. Отже, ця Конвенція 
відображає волю всіх вказаних держав, а не 
є похідною від національного законодавства 

конкретної держави. 
По-друге, саме міжнародно-правовим 

актам надається пріоритет перед нормами 
національного законодавства. Так, зокрема, 
відповідно до ст. 9 Конституції чинні між-
народні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, 
є частиною національного законодавства 
України. Також згідно зі ст. X Декларації 
про державний суверенітет України, нашою 
державою визнається пріоритет загально-
визнаних норм міжнародного права перед 
нормами внутрішньодержавного права. До-
датково необхідно навести одне з положень 
ЗУ «Про міжнародні договори України». 
Відповідно до ст. 19 закону, чинні міжнарод-
ні договори України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства і за-
стосовуються у порядку, передбаченому для 
норм національного законодавства. Якщо 
міжнародним договором України, який на-
брав чинності в установленому порядку, 
встановлено інші правила, ніж ті, що перед-
бачені у відповідному акті законодавства 
України, то застосовуються правила міжна-
родного договору.
Отже, наведене свідчить про наявну важ-

ливість норм міжнародного права для всієї 
сфери національного законодавства. Однак 
попри значимість та важливість міжнарод-
но-правових актів для національної право-
вої системи, вітчизняний законодавець має 
вдосконалювати нормативно-правові акти 
задля не лише приведення їх у відповідність 
до норм міжнародного права, а й з метою 
вирішення ситуацій, які фізично не можуть 
регулюватись нормами міжнародного пра-
ва, враховуючи специфіку внутрішньодер-
жавної сфери правовідносин.
Як ми зазначали раніше використан-

ня лише норм міжнародного права під час 
регулювання сфери внутрішньодержавних 
правовідносин, у які вступають представни-
ки дипломатичних місій та особи конкрет-
ної держави та/або державні інституції, при-
зводитиме до певної зневаги нормами на-
ціонального права та породжуватиме нега-
тивні наслідки. Стосовно цього Д. Кєллі за-
уважує, що згідно з Віденською конвенцією 
про дипломатичні відносини (1961), дипло-
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мати звільнені від судового переслідування 
у країні перебування. Автор підкреслює, що 
за таких умов особа може порушувати закон 
– і ніхто її не зупинить. Вона може забути 
про штрафи за неправильне паркування, не 
перейматися податками. Навіть за вбивство 
їй нічого не буде. Теоретично усе це мож-
ливо, якщо ви – посол, підсумовує автор 
[6]. Також у своїй статті Д. Кєллі наводить 
окремі практичні приклади реалізації по-
вноважень осіб, що користуються диплома-
тичним імунітетом на практиці. Ми, зі свого 
боку, вважаємо за потрібне навести ці при-
клади у своїй роботі, оскільки вони яскраво 
демонструють прикладні аспекти зневаги 
нормами національного законодавства під 
час регулювання правовідносин, пов’язаних 
з реалізацією дипломатичного імунітету на 
території держави, яка приймає диплома-
тичну місію.
Отже, відповідно до змісту Конвенції, 

дипломати звільнені від судового переслі-
дування у країні перебування. Ця система 
неодноразово викликала суперечки – на-
приклад, коли у 1984 р. від кулі, що виле-
тіла із посольства Лівії у Лондоні, загинула 
поліцейський Івонн Флетчер (Yvonne Joyce 
Fletcher). Нині ж про це знову заговорили – 
у зв’язку з неординарною справою, що роз-
глядалася у кількох лондонських судах. Цей 
трагічний випадок набув досить широкого 
розголосу в британському суспільстві. Втім, 
це вже не перший випадок, коли в суспіль-
стві піднімають серйозні сумніви щодо цьо-
го інституту, який лише у Британії охоплює 
близько 25 тисяч людей - як посадовців, так 
і членів їхніх сімей.
У 2010 році тодішній міністр закордон-

них справ Вільям Гейг (William Jefferson 
Hague) оприлюднив дані про 18 злочинів 
на території Британії, включно із сексуаль-
ним нападом, торгівлею людьми, погрозами 
про вбивство та керуванням автомобілем 
у нетверезому стані, у яких протягом року 
звинуватили дипломатів. У грудні цього ж 
року газета Financial Times повідомила, що 
працівники посольств не сплатили зборів 
за користування завантаженими дорогами 
на 95 млн фунтів (близько 136 млн доларів); 
вони стверджують, що це податок, а не пла-
та за послугу, а відтак Віденська конвенція 

звільняє їх від оплати цих зборів. 
У лютому 2016 року одним із судів по-

становлено, що завдяки своєму диплома-
тичному статусу шейх Хамад бін Джасім бін 
Джабер Аль-Тані – один із найбагатших лю-
дей світу та колишній прем’єр Катару – не 
підлягає судовому переслідуванню у Бри-
танії через звинувачення у несправедливо-
му ув’язненні чоловіка із подвійним бри-
тансько-катарським громадянством. Шейх 
Хамад та уряд Катару заперечили будь-які 
правопорушення. Юристи мільярдера за-
явили, що з чоловіком, про якого йдеться, 
обійшлися «згідно з катарським та міжна-
родним законодавством». 
Також автором наводяться додатко-

ві приклади згаданої проблематики щодо 
виникнення конфліктних ситуацій під час 
реалізації дипломатичних імунітетів. Так, 
у 2013 році в Нью-Йорку заарештували за-
ступницю генерального консула Індії Деві-
ані Хобгараде (Devyani Khobragade). Її зви-
нуватили у наданні неправдивої інформації 
для отримання візи. Посада не наділяла 
затриману дипломатичним імунітетом, але 
уряд Індії перевів її на іншу посаду в ООН, 
яка вже передбачала імунітет. Пані Хобга-
раде заперечила свою провину.
Катарський шейх Халід Хамад Аль-Тані 

раптово залишив США, коли в інтернеті 
з’явився відеозапис, на якому його «ферра-
рі» бере участь у спринтерських перегонах 
у Беверлі-Гіллз. Чи був у нього дипломатич-
ний імунітет – питання суперечливе; крім 
того, поліція так і не встановила, хто був за 
кермом.
У Нідерландах поліція затримала росій-

ського дипломата Дмитра Бородіна і трима-
ла його під охороною три години, попри ди-
пломатичну недоторканість. За повідомлен-
нями місцевої преси, поліцію викликали че-
рез звинувачення у жорстокості до дітей, а 
Бородін був у стані алкогольного сп’яніння. 
МЗС Росії та пан Бородін палко заперечува-
ли звинувачення.
У 1997 році уряд Грузії скасував дипло-

матичний імунітет свого дипломата Георгія 
Махарадзе, коли той спричинив у Вашинг-
тоні аварію, в якій зіткнулися п’ять автомо-
білів і загинула дівчина-підліток [7].
Такі випадки призвели до закликів пе-
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реглянути всю систему. Джеффрі Робертсон 
(Jeffrey Robertson), королівський адвокат і 
фахівець із прав людини, вважає, що Віден-
ська конвенція мала сенс у часи холодної 
війни, коли дипломатичному персоналу у 
ворожих країнах загрожували усілякі паст-
ки, але зараз вичерпала себе. «По суті, вона 
ставить дипломатів над законом, – каже він. 
– Це порушує Велику хартію вольностей». 
«На мою думку, стверджує адвокат, у Віден-
ську конвенцію треба внести поправки, які 
би обмежували імунітет дипломатів. Не ду-
маю, що його слід поширювати на цивіль-
ні справи. Він має стосуватися лише кримі-
нальних справ за певних обмежених обста-
вин» [7].
Погоджуємо з позицією вказаного прав-

ника щодо нормативного врегулювання 
певного обмеження користування особою 
дипломатичним імунітетом. Одним з шляхів 
вирішення цього питання полягає в тому, 
що від Імунітету юрисдикціїї дипломатич-
ного агента може відмовитися акредитуюча 
держава. Це робиться без його згоди, і ди-
пломат зобов’язаний підкоритися прийня-
тому рішенню. Як приклад варто навести 
один з випадків згаданих нами вище. Отже, 
така практика мала місце після трагічно-
го випадку у Вашингтоні наприкінці 1996 
р., коли в результаті автомобільної аварії, 
з вини грузинського дипломата, загинула 
16-річна громадянка США. Дипломат, як 
було доведено, перебував за кермом свого 
авто у стані алкогольного сп’яніння, і на ви-
могу Держдепартаменту США МЗС Грузії 
змушене було позбавити свого дипломата 
імунітету. Йому довелося нести криміналь-
ну відповідальність за американськими за-
конами [1].
Враховуючи викладене необхідно за-

значити, що міжнародна практика має 
прецеденти щодо застосування правових 
важелів впливу на особу, що користується 
дипломатичним імунітетом, враховуючи на-
віть вироблення механізму притягнення до 
кримінальної відповідальності. Отже за за-
гальним правилом, особа, яка користується 
дипломатичним імунітетом, у випадку вчи-
нення нею злочинного діяння може бути 
визнано державою його перебування, керу-
ючись ст. 9 Конвенції як persona non grata. 

З відповідними наслідками для такої особи, 
які визначені у вказаній статті міжнародно-
правового акту. Разом з тим, сторона, що 
приймає, може клопотатися перед урядом 
держави, що акредитує, про відмову в іму-
нітеті дипломату, що вчинив злочин. При 
його одержанні така відмова повинна бути 
ясно і точно виражена [8, с. 37]. На наше 
переконання за умов, якщо акредитуюча 
держава позбавить окрему особу, що вчини-
ла злочин на території країни перебування, 
дипломатичного імунітету, то така особа має 
притягуватись до кримінальної відповідаль-
ності на підставі чинних норм КПК. Врешті-
решт вищенаведений приклад з трагічним 
випадком, що стався у США в 1996 р., до-
водить про актуальність та дієвість існуван-
ня подібного механізму притягнення особи, 
яка користується дипломатичним імуніте-
том до кримінальної відповідальності.
Ми зі свого вважаємо, що використання 

нашою державою окресленого правового 
механізму притягнення осіб, що користу-
ються дипломатичним імунітетом до кримі-
нальної відповідальності, робитиме вітчиз-
няну правову систему більш досконалою та 
визначені правовідносини у сфері реалізації 
дипломатичного імунітету в межах націо-
нального законодавства матимуть заверше-
ний вигляд. Таким чином, оптимізація вну-
трішньодержавного законодавства, врахо-
вуючи сферу кримінальних процесуальних 
відносин, має відбуватись з урахуванням 
окремої специфіки реалізації в правовому 
полі нашої держави правовідносин, що по-
єднують у собі як норми міжнародного пра-
ва, так і національного. У даному випадку 
мова йде про специфіку реалізації диплома-
тичного імунітету окремих осіб.
Запровадження правового механізму 

щодо реакції держави на незаконні дії осіб, 
що користуються дипломатичним імуні-
тетом має бути максимально виваженим з 
тим, щоб не суперечити вимогам Конвенції, 
а також ретельно зваженим щодо можливих 
міждержавних наслідків, які не завжди по-
зитивним чином вливатимуть на відносини 
між Україною та іншими державами. Втім, 
такий крок має бути зроблений нашою дер-
жавою, оскільки він ознаменуватиме сучасну 
позицію держави до захисту власних інтере-
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сів від свавільних та незаконних дій осіб, що 
користуються дипломатичним імунітетом.
Запровадження вказаного правового ме-

ханізму стикатиметься з певними перешко-
дами не лише правого змісту, а й з погля-
дами осіб, що досліджують вказану пробле-
матику. Однією з таких перешкод, на нашу 
думку, є коректна правова регламентація 
початку кримінального провадження щодо 
вчиненого кримінального правопорушення 
особою, яка користується дипломатичним іму-
нітетом. Так, по-перше, відповідно до ст. 31 
Конвенції, дипломатичний агент користу-
ється імунітетом від кримінальної юрисдик-
ції держави перебування. По-друге, спира-
ючись на це положення Конвенції, науковці 
висловлюють категоричні позиції щодо за-
борони будь-якого кримінального переслі-
дування особи, що користується диплома-
тичним імунітетом. Так, В.М. Репецький 
стверджує, що імунітет від кримінальної 
юрисдикції на практиці означає повне ви-
лучення цих осіб з-під дії судових і слідчих 
органів приймаючої держави. Проти них не 
може бути порушено кримінальну справу 
[9, с. 267]. О.І. Бережний з цього приводу 
також наголошує, що у випадку вчинення 
особою, що користується дипломатичним 
імунітетом кримінально караного діяння 
кримінальне провадження стосовно нього 
не розпочинається в силу даного імунітету. 
Далі автор зазначає, що така особа оголо-
шується persona non grata і їй пропонується 
залишити територію держави перебування 
[8, с. 38].
Категоричність позицій науковців щодо 

заборони кримінального переслідування є в 
цілому зрозумілою, враховуючи категорич-
ність міжнародно-правових приписів. Хоча 
з висловлюванням О.І. Бережного є незро-
зумілою наступна обставина. Яким чином 
державні органи країни перебування мо-
жуть визначити, що саме особа, яка користу-
ється дипломатичним імунітетом, вчинила 
певний злочин, за умов, що заборонено роз-
починати кримінальне провадження та, від-
повідно, вчиняти будь-які слідчі (розшукові) 
дії та здійснювати процедуру доказування? 
Невже можна вважати виваженим кроком з 
боку державних органів щодо клопотання 
до уряду держави, що акредитує, про відмо-

ву в імунітеті дипломату, що вчинив злочин 
або оголошення цю особу як persona non 
grata за умов фактичної відсутності доказів, 
у кримінальному процесуальному розумін-
ні, вчинення такою особою кримінального 
правопорушення?
На наше переконання, як ми вже зазна-

чали, будь-які висунуті звинувачення з боку 
державних органів країни перебування до 
особи, яка користується дипломатичним 
імунітетом, мають бути обґрунтованими, 
оскільки будь-які суперечності щодо цьо-
го можуть породжувати вельми серйозні 
наслідки на державному рівні. У зв’язку 
з чим, на наше переконання, неможливо 
остаточно стверджувати про факт вчинення 
конкретною особою, що користується ди-
пломатичним імунітетом, злочинного діян-
ня без проведення ретельного розгляду та 
аналізу щодо цього факту та всіх обставин 
пов’язаних з ним. Тому вважаємо, що здій-
снити це неможливо без проведення кримі-
нального провадження.
Як ми зазначали, раніше відповідно до 

ст. 31 Конвенції наділяє дипломатичного 
агента імунітетом від кримінальної юрис-
дикції держави перебування. Це положен-
ня міжнародно-правового акту потребує 
ретельного аналізу. Так, відповідно до тлу-
мачного словника термін «юрисдикція» по-
ходить від латинського «jurisdictio» - тобто 
ведення судівництва, судовий розгляд або 
право проводити суд [10 с. 524]. Отже, бук-
вальне тлумачення цього терміну дозволяє 
дійти висновку, що дипломатичний агент 
наділений дипломатичним імунітетом від 
судової стадії кримінального провадження 
за кримінальним правопорушенням, що, 
відповідно, не розповсюджується на стадію 
досудового розслідування. 

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, слід за-

значити, що, нормативно забезпечивши 
особі, що користується дипломатичним іму-
нітетом, стан недоторканності на ключовій 
стадії кримінального провадження, а саме 
стадії судового розгляду, тобто тієї стадії під 
час якої таку особу можуть визнати винною 
у вчиненні злочину, залишається можливим 
провадження стадії досудового розслідуван-
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ня. Саме під час реалізації такої стадії існу-
ватимуть законні, правові важелі щодо здій-
снення доказування у справі та аргументо-
ване та обґрунтоване доведення провини у 
вчиненні злочину особою, що користується 
дипломатичним імунітетом. На наше пере-
конання, лише після отримання належної 
доказової інформації щодо злочинної діяль-
ності дипломатичного агента, компетентні 
державні органи матимуть можливість, без 
ризику виникнення негативних міжнарод-
них наслідків, за умов безпідставного зви-
нувачення дипломатичного агента, клопо-
татися перед урядом держави, що акреди-
тує, про відмову в імунітеті дипломату, що 
вчинив злочин та/або оголошення таку осо-
бу persona non grata. Отже, на наше пере-
конання, використання правового механіз-
му збору доказів та доведення провини або, 
навпаки, доведення непричетності дипло-
матичного агента до вчиненого злочинного 
діяння, у вигляді стадії досудового розслі-
дування, є необхідним кроком, який слугу-
ватиме тим самим критерієм рівноваги, що 
забезпечуватиме баланс між дотриманням 
вимог міжнародно-правових актів та угод, 
що регламентують сферу реалізації дипло-
матичного імунітету та внутрішньодержав-
ного інтересу й належного функціонування 
сфери кримінального судочинства держави. 
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Legal and regulatory defi nition of diplo-
matic immunity in the criminal procedural 

legislation of Ukraine
The article has examined the current 

power of the legal framework for diplomatic 
cooperation in the criminal process of Ukraine 
and the international legal framework, as well as 
the legal framework for the internal legislation 
of our country. The keys to understanding 
the day of the diplomatic immunity were 
considered, respect for fi nding the right legal 
minds for realizing the diplomatic immunity 
in the national criminal procedural legislation 
of Ukraine was extended. The analysis of the 
identifi cation of the key terminological cards, 
the position of the diplomatic certifi cate in the 
international legal acts and the copyright of the 
reader to the implementation of the diplomatic 
certifi cate for the criminal process has been 
analyzed.

Key words: diplomatic immunity, 
international legal standards, diplomacy of 
the diplomatic nature, approach the current 
diplomatic immunity, legal diplomacy in 
criminal proceedings, and especially high 
degree of crime.
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В статье обосновывается целесообразность 
проведения тактических операций для получе-
ния широкого круга доказательств на первона-
чальном этапе расследования. Предпринята 
попытка выделить особенности проведения 
первоочередных следственных (розыскных) 
мероприятий и установить их содержание, с 
учетом специфических признаков преступных 
группировок. На основании этих особенностей 
предложены рекомендации расследования пре-
ступлений, совершенных в составе организован-
ной группы на начальном этапе, направленные 
на повышение эффективности уголовно-про-
цессуального доказывания.
Ключевые слова: организованная группа, до-

судебное расследование, первоначальный этап, 
тактика, следственные (розыскные) действия.
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вого розслідування кримінальних правопору-
шень, вчинених такими групами. Опитуван-
ня правоохоронців показує, що на практиці 
нерідко нехтують криміналістичними особли-
востями таких угруповань, що призводить до 
зниження ефективності процесу доказування. 
Одночасно постає потреба удосконалення іс-
нуючих криміналістичних методик досудово-
го розслідування злочинів, вчинених у складі 
організованої групи, з урахуванням їх специ-
фічних ознак.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

У юридичній літературі проблеми проти-
дії організованій злочинності досліджувалися 
такими вченими, як Г. В. Андрусів, М. І. Ба-
жанов, О. Я. Баєв, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, 
Н. А. Гуторова, А. А. Коловоротний, І. В. Кур-
тинов, В. М. Куц, В. С. Овчинський, Е. В. Тру-
зян, О. Н. Ярмиш та інші. Завдяки теоре-
тичним здобуткам вказаних науковців були 
з’ясовані різні підходи до тлумачення понят-
тя організованої групи, а також встановлено 
концептуальний зміст їх специфічних ознак. 
Водночас, значно менша кількість праць при-
свячена особливостям досудового розсліду-
вання злочинів, вчинених у складі організо-
ваної групи, серед яких на увагу заслугову-
ють дослідження В. М. Бикова, Л. Ф. Гули, 
Л. Я. Драпкіна, І. О. Жука, В. О. Коновало-
вої, Д. А. Нескоромного, М. В. Проценка,-
В. Ю. Шепітька, які спрямували свою діяль-
ність на вдосконалення криміналістичних 
методик розслідування даної категорії кри-

Постановка проблеми
Реформування політичного й економіч-

ного життя в Україні потребує невідкладного 
вирішення низки завдань, спрямованих як 
на активізацію євроінтеграційних процесів, 
що неможливо без забезпечення національ-
ної безпеки нашої держави. У зв’язку з цим, 
проблема протидії організованій злочинності, 
яка справляє руйнівний вплив на подальший 
розвиток демократичних інститутів, набуває 
більшої актуальності.
Незважаючи на активізацію наукових до-

сліджень організованої злочинності, в сучас-
них умовах досі залишаються дискусійними 
питання, пов’язані із провадженням першо-
чергових слідчих (розшукових) та негласних 
слідчих (розшукових) дій у перебігу досудо-
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мінальних проваджень. У той же час низка 
питань, зокрема пов’язаних з особливостями 
проведення початкових слідчих (розшукових) 
дій, залишаються дослідженими недостатньо, 
що обумовлює актуальність їх подальшої на-
укової розробки.

Формування цілей статті
Метою дослідження є виокремлення та 

характеристика особливостей проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій початково-
го етапу розслідування злочинів, вчинених у 
складі організованої групи.

Виклад основного матеріалу
Провадження слідчих (розшукових) дій 

у перебігу досудового розслідування злочи-
нів, вчинених у складі організованої злочин-
ної групи (далі – ОЗГ), має бути спрямовано 
на встановлення закріплених в ч.3 ст.28 КК 
України ознак такої групи: стійкості, попе-
редньої зорганізованості, розподілі функцій і 
ролей, об’єднаності єдиним планом, відомим 
усім учасникам групи. Розслідування даної ка-
тегорії кримінальних проваджень додатково 
ускладнюється багатьма факторами, які ви-
пливають із природи злочинних угруповань, 
зокрема: наявність декількох епізодів злочин-
ної діяльності в межах одного кримінального 
провадження; наявність численних слідів різ-
ного характеру на місці злочину; широке коло 
висунутих криміналістичних версій; велика 
кількість співучасників, активна протидія роз-
слідуванню з їх боку та ін.. 
Серед заходів початкового етапу розслі-

дування таких злочинів найбільш дієвими 
визнаються: огляд місця події, речових до-
казів, допит свідків та очевидців з метою ор-
ганізації переслідування; одержання зразків 
для порівняльного дослідження; огляд одягу, 
взуття потерпілих, призначення криміналіс-
тичних експертиз (балістичної, судово-ме-
дичної експертизи ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень); вивчення характеру дій злочин-
ців; проведення оперативних заходів щодо 
встановлення підозрюваних, місць їх пере-
бування. З огляду на це, варто погодитись з 
думкою М. І. Панова, який стверджував, що 
за наявності будь-якої слідчої ситуації, особли-
во в умовах відсутності детальних відомостей 
про обставини злочину, вагому роль відігра-

ють такі слідчі (розшукові) дії, як: огляд місця 
події, допити потерпілого та свідків [1, с. 108].
Водночас думка В. В. Топчія полягає в тому, 

що лише тактичні операції здатні з’ясувати 
більш широкий обсяг фактичних даних та у 
менший проміжок часу, аніж проведення відо-
кремлених слідчих (розшукових) дій [2, с. 150]. 
Така позиція хоча і є дещо категоричною, але 
у багатьох випадках вважається виправданою. 
У такому плані система заходів у межах так-
тичної операції спрямовується на визначення 
первинних відомостей, необхідних для подаль-
шого планування та висунення криміналістич-
них версій. До них відносяться: відомості про 
кримінальний досвід злочинців; відомості, що 
містяться у матеріалах оперативно-розшуко-
вих і кримінальних проваджень, де фігурували 
ці особ; відомості, що містяться у матеріалах 
кримінальних проваджень про аналогічні зло-
чини. Тактична операція дозволяє покращити 
ефективність пізнавальної діяльності в перебігу 
розслідування злочинів, оскільки вона базуєть-
ся на системності оптимальних слідчих (роз-
шукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 
дій, які спрямовані на вирішення поставлених 
завдань розслідування.
Викриваючи організовану групу, яка вчи-

нила певний злочин, на думку Л. Я. Драпкіна, 
доречно провести комплекс тактичних опе-
рацій, спрямованих на вирішення важливих 
проміжних завдань, які, у першу чергу, пови-
нні деталізувати вихідну інформацію про кон-
кретні кримінальні провадження. Серед та-
ких тактичних операцій автор виділяє наступ-
ні: «затримання злочинців на місці злочину»; 
«затримання при контрольованій передачі від 
потерпілих грошей, цінностей»; «розшук і за-
тримання злочинців за прикметами»; «виявлен-
ня корумпованих зв’язків» [3, с. 341]. Аналогічної 
позиції дотримується М. П. Яблоков, вказуючи 
на важливість проведення таких тактичних 
операцій, як: припинення і попередження 
злочинних акцій, що почалися або готуються; 
затримання злочинців на місці злочину; роз-
шук злочинців за ознаками зовнішності; ви-
криття злочинців; прослуховування і запис 
телефонних та інших переговорів; виявлення 
корумпованих зв’язків; контрольовані опера-
ції з предметами, що перебувають у легально-
му й нелегальному обігу [4, с. 128].
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Пов’язує тактичні операції із сутнісними 
ознаками організованої групи М. В. Процен-
ко, серед яких, на його думку, основними є 
такі операції, як: розподіл функцій, стійкість 
групи, злочинна діяльність групи. Зокрема, 
ці тактичні операції реалізовуються завдяки 
проведенню огляду місця події, речей і до-
кументів, обшуків, допитів потеплілих та пі--
дозрюваних, експертиз [5, с. 115]. Це, у свою 
чергу, вимагає деталізації тактики прова-
дження слідчих (розшукових) дій.
У перебігу досудового розслідування осо-

бливої уваги потребує проведення огляду 
місця події, одним з головних завдань якого 
є встановлення групового характеру вчи-
нення злочину. Водночас не менш важли-
вим залишаються питання виявлення слідів, 
з’ясування механізму вчинення злочину, об-
становки його здійснення. Таку ж позицію 
підтримує Є. І. Макаренко, який визначив 
огляд місця події як невідкладну слідчу дією, 
що спрямована на дослідження території, де 
сталася подія, з метою виявлення та фіксуван-
ня ознак злочину [6, с. 8].
До проведення безпосередньо огляду пе-

ред слідчим постає завдання попереднього 
вивчення та аналізу наявної інформації, яка 
надійшла з повідомлення про вчинене кри-
мінальне правопорушення, для того щоб роз-
робити план проведення слідчої (розшуко-
вої) дії, визначити оптимальний склад слідчої 
групи, а також вирішити питання залучення 
кваліфікованого спеціаліста з певної галузі. З 
огляду на залучення слідчим певних фахівців, 
С. О. Тіщенкова зазначила, що також велику 
роль безпосередньо в момент огляду може ві-
діграти кінолог з розшуковим собакою, допо-
мога якого потрібна для затримання злочин-
ної групи по «гарячих слідах» [7, с. 411].
Досліджуючи тактику проведення огля-

ду місця події в провадженнях про злочини, 
вчинені організованою групою, В. М. Биков 
у своїх працях вказував, що головним чином 
слідчий повинен звертати увагу на сліди, що 
вказують на груповий характер злочину, зо-
крема: сліди рук або ніг, залишені різними 
особами; недопалки різних марок цигарок, 
різний прикус на знайдених недопалках; ве-
лика кількість використаного посуду, столо-
вих приладів; гільзи і кулі до різноманітних 
систем вогнепальної зброї або гільзи і кулі від 

патронів до зброї однієї системи, але випуще-
ні відповідно до висновку судово-балістичної 
експертизи з різних стволів; сліди крові, спер-
ми, слини, випорожнень, що за висновками 
експертиз не належать одній людині; перене-
сення чи пересування великогабаритних або 
важких предметів, які неможливо пересуну-
ти або перенести самотужки; чималий обсяг 
викраденого; численні та різнохарактерні за 
механізмом утворення тілесні ушкодження [8,
с. 26; 9, с. 41]. Для негайної організації роз-
шуку злочинців і виявлення слідів за межами 
місця події встановлюються шляхи, яким ор-
ганізована група прибула до місця вчинення 
злочину, та шляхи відходу, на що можуть вка-
зувати доріжка слідів взуття, напрямок від-
битків слідів шин автотранспорту та ін.
Зрештою, в ході огляду місця події слід-

чий з’ясовує питання про: характер події, що 
мала місце; шляхи проникнення злочинців 
на місце і шляхи їх відходу; чисельність зло-
чинців; час вчинення злочину; послідовність 
пересування злочинців на місці події, про-
цес вчинення певних дій, контакту із навко-
лишнім середовищем; знаряддя або засоби, 
які використовувались членами групи; мету 
злочинної діяльності; сукупність слідів, за-
лишених на місці події; потенційних свідків, 
які могли бачити те, що відбувалося на місці 
події [10, с. 196]. Отримані відомості мають 
комплексний характер, а тому можуть ви-
користовуватись різнопланово, зокрема для 
здійснення розшуку підозрюваних, прове-
дення допитів, пред’явлення для впізнання 
та інших слідчих (розшукових) дій. Треба по-
годитись з поглядами Т. В. Авер’янової, яка 
вказує, що отримана інформація є підґрунтям 
для подальшої організації розслідування, ви-
сування і перевірки криміналістичних версій 
[11, с. 576]. Серед обставин загального харак-
теру, які можуть вказувати на вчинення зло-
чину саме організованою групою, варто виді-
лити такі: 1) вчинений злочин за характером 
та спрямованістю передбачає участь кількох 
осіб; 2) застосування цілого ряду прийомів, 
способів вчинення злочину, що вказує на сво-
єрідний розподіл функцій між співучасника-
ми; 3) велика кількість різних за характером 
залишених слідів. У такому разі про груповий 
характер злочину свідчать кількість столових 
приладів, недокурків цигарок різних марок і 
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з різною манерою гасіння, сліди взуття різних 
моделей, сліди застосування декількох зна-
рядь злому тощо [12, с. 53].
Не менш важливим є проведення допитів 

підозрюваних. У такий спосіб, як зазначає---
М. П. Яблоков, встановлюються відомості про 
тісні стосунки між учасниками групи, спільні 
ціннісні орієнтації, коло знайомих, лідера ор-
ганізованої групи, мету створення об’єднання, 
його структуру, обсяг злочинної діяльності та 
інші відомості, які вказують на згуртованість і 
змову членів групи [4, с. 136]. 
Під допитом розуміють слідчу (розшуко-

ву) дію, яка регулюється відповідно до ст.224 
КПК України, змістом якої є одержання по-
казань від особи, яка володіє відомостями, 
що мають значення для розслідування кри-
мінального правопорушення. Для того, щоб 
допит був ефективним, слідчий повинен чітко 
усвідомлювати, яку інформацію і за допомо-
гою яких прийомів чи засобів він має намір 
отримати. Під час допиту необхідним завдан-
ням є з’ясування обставин, існування яких ви-
ключає можливість нерозуміння особою член-
ства в угрупованні, зокрема: чи проводилися 
зустрічі, сходки для планування злочинної 
діяльності, обговорення подальших сумісних 
дій, визначення злочинної спрямованості, ви-
значення навичок та вмінь кожного з учасни-
ків тощо.

 У межах проведення первинного допиту 
підозрюваних характерним є те, що сторо-
ни мають протилежні інтереси і прагнуть до 
досягнення різних цілей в умовах інформа-
ційної невизначеності. Водночас вони докла-
дають зусилля для введення супротивника в 
оману і маскування своєї тактичної позиції, 
внаслідок чого формується конфліктна си-
туація, зіткнувшись з чим, слідчий повинен 
наперед продумати відповідні тактичні при-
йоми, використовуючи методи «управління 
ситуацією» та можливі способи рефлексії. Як 
зазначають С. К. Пітерцев та Г. Г. Доспулов, 
з урахуванням особистості допитуваного, вар-
то розробити стратегію допиту, передбачити 
можливі «ходи супротивника», лінію його по-
ведінки й обрати тактичні прийоми, застосу-
вання яких виявиться найефективнішим [13, 
с. 27; 14, с. 7].
У криміналістичних джерелах, до так-

тичних прийомів допиту в провадженнях, 

пов’язаних із зорганізованими групами, від-
носять: допит слабкої ланки; використання 
чинника несподіваності; непрямий допит; 
створення у допитуваного перебільшеного 
уявлення про обізнаність слідчого; допущен-
ня легенди; роздроблення сил і засобів про-
тидіючої сторони шляхом розпалювання кон-
флікту [15, с. 519]. 
Найдоречніше проводити допит «слабкої 

ланки» організованої групи, яка в силу невдо-
воленості займаним положенням в групі, або 
через інші причини є найбільш поступливим 
до співпраці з слідчим. Важливим засобом у 
цьому плані стає інститут угоди про визна-
ння винуватості, який відповідно до ст.ст. 468, 
469 КПК України полягає в повному та без-
застережному визнанні підозрюваним чи об-
винуваченим своєї винуватості та підтверджує 
згоду підозрюваного, обвинуваченого на при-
значення заздалегідь обумовленого зменше-
ного покарання, за умови викриття злочинної 
діяльності угрупування. 
У разі наявності внутрішнього конфлікту 

в групі слідчий має можливість використати 
наявні протиріччя з метою подолання пси-
хологічної згуртованості членів злочинного 
угруповання. Якщо допитуваний буде мати 
суперечності щодо організації діяльності гру-
пи, він зможе надавати правдиві відомості 
про співучасників у зв’язку з особистою не-
приязню. Як вважає І. В. Куртинов, вико-
ристання слідчим внутрішніх суперечностей 
між учасниками злочинної групи зумовить 
роз’єднання її членів і створить можливість 
отримати правдиві відомості про роль кожно-
го співучасника [16, с. 79]. У такому разі, голо-
вним завданням слідчого має бути контроль 
конфлікту в необхідному руслі. При цьому, на 
допиті підозрюваних акцентується увага не 
на безпосередній події злочину, а на моментах 
виявлення, створення і загострення конфлік-
тів між співучасниками, їх причинах та інших 
обставинах створення і функціонування орга-
нізованої злочинної групи.
У конфліктній ситуації для ефективного 

отримання достовірних показань використо-
вують метод непрямого допиту, який полягає 
в постановці слідчим другорядних питань, які 
допитуваному видаються такими, що взагалі 
не відносяться до безпосереднього предмету 
допиту. При цьому більш дрібні та незначущі 
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запитання повинні конкретизувати головну 
тему допиту та вирішувати головне питання, 
але фактично маскуючи мету допиту (напри-
клад, якщо виявлені відбитки пальців під-
озрюваного, то варто задавати такі питання, 
відповіді на які зрештою виключать можли-
вість стверджувати, що відбитки залишені ра-
ніше або пізніше, але не в момент вчинення 
злочину).
Прийом допущення легенди надає підо-

зрюваному можливість безперешкодно вислов-
лювати свою вигадану версію подій. Отримав-
ши неправдиві свідчення від допитуваного, 
необхідно спокійно зафіксувати їх у прото-
колі допиту, а після цього продемонструвати 
допитуваному хибність його позиції. Іноді у 
вільній розповіді допитуваний застосовує за-
вчасно підготовлене неправдиве алібі, яке го-
тувалося групою для протидії від викриття. У 
разі заяви про алібі підозрюваним, пропону-
ється використати такий комплекс тактичних 
заходів: слідчий проводить допит заявника 
алібі із застосуванням тактичних прийомів 
деталізації та уточнення показань. Отримана 
інформація про обставини алібі далі переві-
ряється під час допитів інших членів групи, 
свідків, потерпілого, інших осіб, котрі фігуру-
вали в алібі. Слідчий, формуючи попередній 
висновок про сутність алібі, може провести 
повторний допит суб’єкта алібі та інші слідчі 
(розшукові) дії з використанням системи так-
тичних прийомів, що спрямовані на викриття 
неправдивих показань [17, с. 39].
Серед загальних питань, які потребують 

встановлення під час допиту підозрюваного, 
є: хто, коли, за яких обставин запропонував 
вступити в угруповання; чому пропозиція на-
дійшла саме допитуваному, що пов’язувало 
його з іншими членами угруповання; мотиви 
і мета вступу; якою є структура злочинного 
угруповання, функції й роль окремих учасни-
ків, хто виступав у ролі керівника; яку зброю 
і боєприпаси мали учасники, кому вони на-
лежать, коли придбані, де, ким, за яких об-
ставин, де зберігалися; які транспортні засо-
би були в учасників угруповання, кому вони 
належали, яке джерело їх походження; де 
відбувалися зустрічі учасників, які правила 
конспірації дотримувалися; якими способами 
здійснювався зв’язок між членами; як розпо-
ділялося викрадене, де воно зберігалося, на 

які цілі використовувалося; яким чином здій-
снювався захист угруповання від діяльності 
правоохоронних органів [18, с. 12].
Особливого значення для розслідуван-

ня кримінальних правопорушень, вчинених 
ОЗГ, набуває проведення обшуків, які, крім 
вилучення доказів за окремими епізодами 
злочинної діяльності, дозволять встановити 
факт узгодженості намірів і дій членів групи, 
і в такий спосіб підтвердити її організованість. 
У криміналістичній літературі певним чином 
науковці намагалися типізовані предмети по-
шуку, характерні для проваджень про органі-
зовані злочини. Зокрема, В. Є. Коновалова та 
В. Ю. Шепітько до таких предметів відносять: 
знаряддя злочину або предмети, спеціально 
призначені для здійснення протиправних дій 
(зброя, відмички, вибухові пристрої, підро-
блені печатки); різноманітні речі або цінності, 
здобуті злочинним шляхом (гроші, транспорт-
ні засоби або ж предмети безпосередньо ви-
крадені злочинцями, отримані в результаті ви-
магання, шантажу, інших протиправних дій); 
предмети, які свідчать про подію злочину, 
вказують на можливість переховування осіб у 
конкретних місцях або на приховування пев-
них предметів, що мають відношення до зло-
чину (чорнові записи із планом дій, карти-схе-
ми, записки, блокноти, особисті листи, записні 
книжки, фотознімки); предмети маскування 
(перуки, шапки, окуляри, маски, уніформа, 
наприклад, співробітників поліції, інша атри-
бутика, яка маскує зовнішність); засоби зв’язку 
та інші технічні прилади (прилади нічного 
бачення, електронні прилади для вимкнення 
сигналізації); документи, що містять відомос-
ті про знайомства і зв’язки членів групи [19, 
с. 14-16]. З урахуванням поширення новітніх 
технологій не можна нехтувати значимістю 
мобільних телефонів, планшетів, SIM-карт, 
накопичувачів для встановлення інформації 
різного характеру про користувача певним 
технічним засобом. Серед них найбільшого 
значення для розслідування мають мобільні 
телефони, які містять перелік контактів і но-
мерів телефонів найближчих родичів і знайо-
мих, а також є місцем зберігання фотографій, 
відеороликів, записів, нагадувань, відміток на 
календарі тощо. Встановлені на телефоні чи 
планшеті додатки дозволяють проаналізувати 
історію пошуку в мережі Інтернет, прослідку-
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вати відвідані веб-сайти, ознайомитися з лис-
туванням співучасників через електронну по-
шту. Шляхом автоматичного фіксування на те-
лефоні GPS можна визначати останні відвідані 
місця [20, с. 144].
У разі встановлення відомостей про де-

кількох членів групи проводять групові об-
шуки, які в силу своєї несподіваності унемож-
ливлюють вчинення дій, що спрямовані на 
знищення доказів або приховування майна. 
Груповий обшук передбачає проведення де-
кількох обшуків у межах одного провадження 
у різних осіб, у різних місцях в один і той же 
час. Такий обшук завдяки ефекту раптовості 
зазвичай призводить до позитивних резуль-
татів. Предмети пошуку в ході групових об-
шуків залишаються незмінними, але значною 
мірою залежать від спеціалізації організова-
ної групи. На цьому справедливо наголошує 
С. Ф. Денисюк, додаючи, що під час групових 
обшуків дії членів злочинного об’єднання ста-
ють незлагодженими, оскільки не залишаєть-
ся часу на розробку плану щодо зміни місць 
приховування доказів, що також дозволяє по-
долати опір підозрюваних [21, с. 226]. Разом з 
тим, із тактичних міркувань, обшуки можуть 
бути послідовними. При такому варіанті так-
тична вигода для слідства може полягати в: 
забезпеченні захисту осіб, що співпрацюють зі 
слідством, оскільки створюється уява, що ін-
формація для подальших обшуків була отри-
мана під час проведення першого; спонуканні 
осіб до переміщення та зміни місць прихову-
вання доказів, що створює умови для їх за-
тримання в цей момент (в такому випадку може 
бути застосована тактична операція «контрольо-
вана протидія розслідуванню»).

Висновки
Кількісні та якісні характеристики ОЗГ 

як особливого суб’єкта злочинної діяльності 
обумовлюють специфіку тактики проведення 
слідчих (розшукових) дій початкового ета-
пу досудового розслідування у відповідних 
провадженнях, зокрема, огляду місця події, 
допиту підозрюваних, обшуку. Ця специфі-
ка проявляється як у спрямованості слідчих 
(розшукових) дій та їх послідовності, так і в 
тактичних прийомах, що можуть бути засто-
совані при їх проведенні. Врахування наведе-
них особливостей таких дій у слідчій практиці 

буде сприяти ефективності кримінально-про-
цесуального доказування організованого ха-
рактеру злочинної групи.
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АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовується доцільність 

проведення тактичних операцій для широко-
го кола доказів на початковому етапі розслі-
дування. Здійснено спробу виокремити осо-
бливості проведення першочергових слідчих 
(розшукових) заходів і розкрити їх зміст, з 
урахуванням специфічних ознак організованих 
злочинних угруповань. На підставі цих особли-
востей запропоновані рекомендації з розсліду-
вання злочинів, вчинених у складі організова-
ної групи на початковому етапі, спрямовані 
на підвищення ефективності кримінального 
процесуального доказування.
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INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS 

AT THE INITIAL STAGE OF INVESTIGA-
TION CRIMES COMMITTED AS PART OF 

AN ORGANIZED GROUP
The modern reform of economic and politi-

cal life in Ukraine requires an intensifi cation of 
the fi ght against organized crime. But there is still 
disagreement in the legal literature regarding 
determination of the most appropriate tactics for 
conducting pretrial investigation of crimes com-
mitted by an organized group. This problem is 
associated with specifi c forensic signs of criminal 
associations, which must be established in each 
specifi c criminal proceeding on group crimes. In 
particular, group crimes are characterized by the 
presence of a large number of accomplices, the 
existence of several episodes of criminal activity, 
the formation of a wide range of criminalistics ver-
sions, and other. These factors greatly complicate 
and inhibit the process of pretrial investigation. 
Considering this, the execution of investigative 
(search) actions has its own characteristics. The 
execution of such measures is intended to prove 
the fact of the stability of the group, as well as 
other signs, thanks to which it can be concluded 
that the criminal organized group actually exists. 
Neglecting the criminalistics features of criminal 
groups will not allow to quickly and effi ciently 
solving a criminal case. To solve such problems, 
it was determined the feasibility of tactical opera-
tions to obtain a wide range of evidence at the 
initial stage of the investigation. An attempt has 
been made to highlight the features of the im-
plementation of expedient priority investigative 
(search) measures and determine their essence. 
The importance of conducting tactical operations 
to increase the effectiveness of criminal proce-
dural evidence at the initial stage is determined. 
Based on these features, the article contains rec-
ommendations for investigating crimes commit-
ted as part of an organized group, given their es-
sential features.

Key words: organized group, pretrial inves-
tigation, initial stage, tactics, investigative (search) 
actions.
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ÏÈÒÀÍÍß ÏÎÒÅÐÏ²ËÎÃÎ Ó ÑÊËÀÄ² ÇËÎ×ÈÍÓ, 
ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ÑÒ. 164 ÊÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Статья посвящена рассмотрению поня-
тия «дети» и контексте ст. 164 УК Украины. 
Сделан вывод, что понятием «дети» в этой 
статье охвачено следующие категории лиц: 
1) несовершеннолетние, то есть лица, не до-
стигшие восемнадцатилетнего возраста; 2) не-
трудоспособные дети, то есть те, которые из-
за физических или психических недостатков 
лишены возможности постоянно или времен-
но работать (в первую очередь - дети-инвали-
ды I и II группы); 3) несовершеннолетние лица 
до момента наступления юридического совер-
шеннолетия, если это произошло до достиже-
ния ими 18-летия; 4) совершеннолетние дети 
в возрасте до 23 лет, которые продолжают 
обучение и в связи с этим нуждаются в мате-
риальной помощи родителей.
Ключевые слова: дети, несовершеннолет-

ние, родители, алименты, уголовная ответ-
ственность.
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запобігання злочинам, для охорони здоров'я 
або моралі чи з метою захисту прав і свобод 
інших осіб. Не можуть бути, наприклад, обме-
жені права на захист від тортур, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів по-
водження і покарання та захист від рабства та 
підневільного стану.
Для того, щоб захистити права дітей, за-

конодавством України серед іншого передба-
чені механізми призначення, виплати та стяг-
нення коштів на їх утримання, а за ухилення 
від їх виплати – юридичну відповідальність, 
включно з кримінальною.
Не зважаючи на безліч публікацій в до-

сліджуваній сфері, до сих пір залишаються 
питання, одним з яких - кого ж слід включати 
до категорії «діти», використаної в назві ст. 164 
Кримінального кодексу (КК) України? Цьому 
питанню й присвячено запропоновану статтю.

Стан дослідження
Досліджувану проблему у своїх працях в 

тому чи іншому контексті розглядали такі вче-
ні, як І. Бандурка, В. Гончаренко, М. Коржан-
ський, О. Литвинов, І. Семеногов та інші.

Мета статті – встановлення основних під-
ходів до поняття «дитина» та, за їх допомогою, 
визначення переліку категорій осіб, які вхо-
дять до згаданої категорії у контексті ст. 164 
КК України.

Виклад основного матеріалу
Чинний КК України містить ст. 164, яку 

називає «Ухилення від сплати аліментів на ко-

Постановка проблеми
Права дитини є поняттям з категорії прав 

людини і випливають із гідності і неповтор-
ності дитини як людської особистості.
Права дітей, як і права людини, розгляда-

ються в аспекті «влада – особа». Якщо дитина 
має право, то це означає, що держава повинна 
забезпечити їй можливість користуватися цим 
правом.
Права дитини, як і права людини, під-

лягають обмеженням, але тільки таким, які 
передбачаються законом і які є необхідни-
ми в демократичному суспільстві в інтересах 
державної безпеки, громадського порядку та 
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ристь дітей». Кого ж законодавець відносить 
до категорії «дітей» у контексті згаданої статті? 
Не зважаючи на здавалось би зрозумілість 

досліджуваного поняття, навіть на рівні між-
народного законодавства немає абсолютного 
порозуміння. 
Наприклад, Конвенція про мінімальні нор-

ми соціального забезпечення 1952 р. вказує, 
що, у контексті цього документу, термін «дити-
на» означає дитину, яка не досягла віку закін-
чення шкільної освіти аб о не досягла 15-річно-
го віку, як це може бути встановлено[1].
Європейський кодекс соціального забез-

печення 1990 р. під дитиною розуміє дити-
ну шкільного віку або дитину, яка не досягла 
16 років[2].
В той же час, більшість актів, прийня-

тих як Організацією Об’єднаних Націй, так 
і уповноваженими органами Ради Європи, 
все ж сходяться на думці, що максимальним 
граничн им віком для поняття «дитина» має 
вважатись 18-річний вік або вік досягнення 
повноліття. 
Так, Конвенція Ради Європи про грома-

дянство 1997 р. наголошує, що «дитина» озна-
чає будь-яку особу, що не досягла 18 років, 
якщо за законодавством, яке застосовується 
до дітей, повноліття не настає раніше[3].

Конвенція Ради Європи про заходи щодо 
протидії торгівлі людьми 2005 р. вказує, що «ди-
тина» – це будь-яка особа віком до 18 років[4].
Розділяє позицію щодо віднесення до ка-

тегорії дітей всіх осіб, які не досягли 18-річно-
го віку, й вітчизняне законодавство.
Так, наприклад, Сімейний кодекс Украї-

ни 2002 р. наголошує, що: 1. Правовий статус 
дитини має особа до досягнення нею повно-
ліття; 2. Малолітньою вважається дитинна до 
досягнення нею чотирнадцяти років. Непо-
внолітньою вважається дитина у віці від чо-
тирнадцяти до вісімнадцяти років[5].
Закон України про громадянство 2001 р. 

вказує, що дитина – це особа віком до 18 ро-
ків[6].
Закон України про протидію торгівлі 

людьми 2002 р. аналогічно стверджує, що ди-
тина – це будь-яка фізична особа віком до ві-
сімнадцяти років[7].
Закон України про охорону дитинства 

2001 р. також схиляється до наведених вище 
думок, пишучи, що дитина – це особа віком до 

18 років (повноліття), якщо згідно з законом, 
застосованим до неї, вона не набуває прав пов-
нолітньої раніше[8].
Кого ж відносити до категорії «дітей» у кон-

тексті ст. 164 КК України? Виходячи зі змісту 
названої норми, науковці зазвичай не сприй-
мають досліджуване поняття виключно у пе-
реліченому вище буквальному значенні і за-
кладають у нього дещо ширше кого суб’єктів. 
Наприклад, М. Коржанський писав, що до ді-
тей, згідно ст. 164 КК України, належать не-
повнолітні (до 18-річного віку), а також діти, 
визнані інвалідами І чи ІІ групи[9, c. 129].
Подібної думки дотримуються й М. По-

тебенько та В. Гончаренко, які пишуть, що 
потерпілими від досліджуваного злочину мо-
жуть бути неповнолітні діти (тобто особи, які 
не досягли 18 років) та непрацездатні повно-
літні діти (ті, які визнані інвалідами першої 
або другої групи, або ті, які досягли пенсійно-
го віку)[10, c. 159].
О. Литвинов вважає, що потерпілими від 

цього злочину можуть бути діти, на утриман-
ня яких за рішенням суду їх батько та / чи 
мати мають сплачувати аліменти, а також не-
повнолітні чи непрацездатні діти, що перебу-
вають на утриманні батьків. Неповнолітніми 
дітьми визнаються особи віком до 18 років, 
якщо згідно із законом вони не набувають 
прав повнолітніх раніше (наприклад, внаслі-
док одруження). Непрацездатними є діти, які 
в силу фізичних чи психічних вад позбавлені 
можливості постійно чи тимчасово працюва-
ти (це, зокрема, діти-інваліди І та ІІ групи)[11, 
c. 166-167].
Перелічені вище дефініції загалом можна 

вважати тотожними у частині кола осіб, яких 
законодавець у назві ст. 164 КК України нази-
ває поняттям «діти» (не будемо звертати над-
мірної уваги на віднесення до категорії дітей, 
«які досягли пенсійного віку», віднісши наве-
дене твердження до термінологічних неточ-
ностей).
Відтак, більшість науковців відносять до 

категорії «діти», у контексті ст. 164 КК Укра-
їни: 1. Неповнолітніх, тобто осіб, що не до-
сягли вісімнадцятирічного віку; 2. Непрацез-
датних дітей, тобто тих, що які в силу фізич-
них чи психічних вад позбавлені можливості 
постійно чи тимчасово працювати (в першу 
чергу – дітей-інвалідів І та ІІ групи). Проте, 
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чи виключно ці категорії осіб розуміє законо-
давець під терміном «діти» у контексті ст. 164 
КК України? Звернемо увагу на винятки з за-
гального правила.
Як уже зазначалось, до поняття «діти» у 

ст. 164 КК України віднесено неповнолітніх, 
тобто осіб, які не досягли вісімнадцятирічного 
віку. Проте, це твердження не можна вважати 
абсолютним, оскільки законодавство України 
передбачає випадки, коли особа набуває юри-
дичного повноліття і до досягнення 18-річчя. 
Згадана вище ситуація виникає, наприклад, 
у випадку укладення неповнолітньою особою 
шлюбу. Згаданий підхід є достатньо чітким 
та аргументованим, проте деякі дослідники 
роблять спроби його спростувати, пишучи, 
що «ст. 180 Сімейного кодексу України (СК) 
визначає обов’язком батьків утримувати ди-
тину до досягнення нею повноліття (слід за-
значити, що право на одержання утримання 
від батьків неповнолітня особа не втрачає на-
віть у зв’язку із фактичним укладенням нею 
шлюбу до досягнення віку, встановленого ч. 2 
ст. 23 СК»[12, c. 176].
Ще одним з винятків з загального прави-

ла може вважатись ситуація, коли обов’язок 
сплачувати кошти на утримання дитини н е 
припиняється і після фактичного досягнення 
останньою повноліття. Про згадану ситуацію 
пише, наприклад, І. Семеногов, зазначаю-
чи, що «потерпілим від ухилення від сплати 
аліментів може бути не лише неповнолітня, 
а й повнолітня дитина, незалежно від її пра-
цездатності. У ст. 199 СК «Обов'язок батьків 
утримувати повнолітніх дочку, сина, які про-
довжують навчання» встановлено: «якщо по-
внолітні дочка, син продовжують навчання і 
у зв'язку з цим потребують матеріальної до-
помоги, батьки зобов'язані утримувати їх до 
досяг нення двадцяти трьох років за умови, 
що вони можуть надавати матеріальну допо-
могу»[13, c. 38].
Далі зазначений автор аргументує згадане 

твердження: «Ст. 199 СК передбачає: якщо 
повнолітні дочка, син продовжують навчання 
і у зв'язку з цим потребують матеріальної до-
помоги, батьки зобов'язані утримувати їх до 
досягнення двадцяти трьох років за умови, що 
вони можуть надавати матеріальну допомо-
гу. Це право припиняється у разі припинен-
ня навчання. При цьому законодавство (ч. 3 

ст. 199 СК) надає право тому з батьків, з ким 
проживає дочка, син (а також самих дочки чи 
сина, які продовжують навчання) на звернен-
ня до суду з позовом про стягнення аліментів. 
Отже, злісне ухилення від сплати коштів на 
утримання повнолітньої дитини, визначеного 
таким рішенням, також може містити ознаки 
злочину, передбаченого ст. 164 КК. Пленум 
Верховного Суду України у постанові № 3 від 
15.05.2006 р. «Про застосування судами окре-
мих норм Сімейного кодексу України при 
розгляді справ щодо батьківства, материнства 
та стягнення аліментів» зазначив: обов’язок 
батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, 
які продовжують навчатися після досягнен-
ня повноліття (незалежно від форми навчан-
ня), виникає за обов’язкової сукупності таких 
юридичних фактів: досягнення дочкою, си-
ном віку, який перевищує 18, але є меншим 
23 років; продовження ними навчання; по-
треба у зв’язку з цим у матеріальній допомозі; 
наявність у батьків можливості надавати таку 
допомогу. Таким чином, за наявності зазна-
чених підстав повнолітня дитина (у віці від 
18-ти до 23-х років) також є аліментоуповно-
важеною, а отже – може бути потерпілим від 
злісного ухилення від сплати аліментів»[13, 
c. 40-41].

Висновки
Відтак, підсумовуючи викладене вище, 

можна зробити висновок, що поняттям «діти» 
у контексті ст. 164 КК України охоплено на-
ступні категорії осіб: 1) неповнолітні, тобто 
особи, що не досягли вісімнадцятирічного 
віку; 2) непрацездатні діти, тобто ті, що які в 
силу фізичних чи психічних вад позбавлені 
можливості постійно чи тимчасово працюва-
ти (в першу чергу – дітей-інвалідів І та ІІ гру-
пи); 3) неповнолітні особи до моменту набуття 
ними юридичного повноліття, якщо це відбу-
лось до досягнення ними18-річчя; 4) повно-
літні діти у віці до 23 років, які продовжують 
навчання і у зв'язку з цим потребують матері-
альної допомоги батьків.
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SUMMARY 
The article deals with the concept of "children" 

in the context of Art. 164 of the Criminal Code of 
Ukraine. It is concluded that the concept of "children" 
in the context of Art. 164 of the Criminal Code of 
Ukraine covers the following categories of persons: 
1. minors, ie persons under the age of eighteen; 2. 
disabled children, who, due to physical or mental 
disabilities, are deprived of the opportunity to work 
permanently or temporarily (fi rst of all - children 
with disabilities of groups I and II); 3. minors, 
until their legal age, if they have reached the age 
of eighteen; 4. Adult children under the age of 23 
who continue their education and therefore need 
fi nancial support from their parents.

Keywords: children, minors, parents, alimony, 
criminal liability.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено розгляду поняття 

«діти» у контексті ст. 164 КК України. Зро-
блено висновок, що поняттям «діти» у кон-
тексті ст. 164 КК України охоплено наступні 
категорії осіб: 1) неповнолітні, тобто особи, 
що не досягли вісімнадцятирічного віку; 2) не-
працездатні діти, тобто ті, які в силу фізич-
них чи психічних вад позбавлені можливості 
постійно чи тимчасово працювати (в першу 
чергу – дітей-інвалідів І та ІІ групи); 3) не-
повнолітні особи до моменту набуття ними 
юридичного повноліття, якщо це відбулось до 
досягнення ними вісімнадцятиріччя; 4) по-
внолітні діти у віці до 23 років, які продовжу-
ють навчання і у зв'язку з цим потребують 
матеріальної допомоги батьків.
Ключові слова: діти, неповнолітні, бать-

ки, аліменти, кримінальна відповідальність.
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ÎÊÐÅÌ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÂÍÅÑÅÍÍß ÌÀÉÍÎÂÈÕ ÏÐÀÂ 
²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² ÄÎ ÑÒÀÒÓÒÍÎÃÎ 

ÊÀÏ²ÒÀËÓ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂ

У статті надано характеристику сут-
ності статутного капіталу. Досліджено 
відмінності у використанні законодавцем 
термінології для позначення майнової учас-
ті у статутному капіталі господарських 
товариств. На підставі такого досліджен-
ня сформульовано висновок про доцільність 
вживання терміну «внесок». Вирізнено 
джерела формування статутного капіталу 
господарських товариств. Проілюстровано 
різні наукові позиції щодо внесення майно-
вих прав інтелектуальної власності до ста-
тутного капіталу господарських товариств. 
Висловлено позицію щодо недоцільності об-
меження можливості вносити майнові 
права інтелектуальної власності до ста-
тутного капіталу господарських товариств. 
Проаналізовано існуючі позиції науковців 
щодо виокремлення критеріїв, яким пови-
нні відповідати майнові внески до статут-
ного капіталу господарських товариств та 
висловлено позицію щодо критеріїв, яким 
повинні відповідати майнові права інтелек-
туальної власності для внесення їх до ста-
тутного капіталу господарських товариств. 
Охарактеризовано проблематику оцінюван-
ня майнових прав інтелектуальної власнос-
ті з метою їх внесення до статутного капі-
талу господарських товариств.
Ключові слова: майнові права інтелек-

туальної власності, статутний капітал, 
господарські товариства, грошова оцінка, 
внесок до статутного капіталу.

 ÃÅÐÖ Àëëà Àíàòîë³¿âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
öèâ³ëüíîãî ïðàâà òà ïðîöåñó þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà
 ÒÓÐ×ÈÍ Ë³ë³ÿ ßðîñëàâ³âíà - ìàã³ñòð ïðàâà, àñï³ðàíòêà êàôåäðè öèâ³ëüíîãî 
ïðàâà òà ïðîöåñó þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà

Актуальність теми дослідження
Можливість використання прав інтелек-

туальної власності як внеску до статутного 
капіталу господарських товариств є недо-
статньо врегульованим на законодавчому 
рівні. Таким чином, актуальними є дослі-
дження механізму розпорядження майно-
вими правами інтелектуальної власності, зо-
крема в частині внесення таких прав до ста-
тутного капіталу господарських товариств.

Виклад основного матеріалу статті
Метою створення господарських то-

вариств є їх участь в цивільному обороті. 
Оскільки такий має, здебільшого, майновий 
характер, то й важливе значення має те, 
яким майном володіють господарські това-
риства. Так, основним джерелом утворення 
майна господарських товариств є статутний 
капітал.
Статутний капітал є не лише правовим 

поняттям, а й економічним. З економічної 
точки зору, статутний капітал розглядають 
як суму внесків власників підприємства в 
його активи за номінальною вартістю згідно 
із засновницькими документами [21, с. 103]. 
Статутний капітал господарських това-

риств формується за рахунок внесків (вкла-
дів) учасників. При чому, законодавець не 
одностайний у використанні якогось кон-
кретного терміну («вклад» чи «внесок»). Так, 
в положеннях Цивільного кодексу України 
для позначення майнової участі в статут-
ному капіталі господарських товариств ви-
користовується лише термін «вклад». Вод-
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ночас положення Закону України «Про 
господарські товариства» та Господарського 
кодексу України містять обидва терміни. 
Згідно з частиною 4 статті 82 Господар-
ського кодексу України статутом може бути 
встановлено порядок визначення розміру 
часток учасників залежно від зміни вартос-
ті майна, внесеного як вклад, та додаткових 
внесків учасників. З вказаного положення 
вбачається, що при первинному внесенні 
майна до статутного капіталу вживається 
термін «вклад», а при додатковому внесенні 
– «внесок». Водночас, згідно з положенням 
статті 85 Господарського кодексу України 
господарське товариство є власником май-
на, переданого йому у власність засновни-
ками і учасниками як внески. Таким чином, 
деякі норми того ж Господарського кодексу 
України закріплюють термін «внесок» для 
позначення будь-якого передання майна 
у власність господарського товариства (як 
первинне внесення майна, так і додаткове).
Частиною 4 статті 10 Закону України 

«Про акціонерні товариства» закріплено 
положення, згідно з яким незатвердження 
установчими зборами статуту акціонерного 
товариства вважається відмовою засновни-
ків від створення цього товариства та є під-
ставою для повернення засновникам внесків, 
зроблених ними в рахунок оплати акцій. 
Повернення внесків здійснюється протягом 
20 робочих днів з дати проведення установ-
чих зборів, на яких не було прийнято рішен-
ня про затвердження статуту акціонерного 
товариства. Положення частин 3 та 4 статті 
15 вказаного Закону містять норми, відпо-
відно до яких збільшення статутного капі-
талу акціонерного товариства із залученням 
додаткових внесків здійснюється шляхом 
розміщення додаткових акцій. Збільшення 
статутного капіталу акціонерного товари-
ства без залучення додаткових внесків здій-
снюється шляхом підвищення номінальної 
вартості акцій. Термін «вклад» в цитованому 
Законі взагалі не використовується.
В свою чергу, Закон України «Про това-

риства з обмеженою та додатковою відпові-
дальністю» містить лише термін «вклад» та 
не містить терміну «внесок». Зокрема, вкла-
дом, відповідно до цього Закону, розуміють 
як первинне внесення майна до статутного 

капіталу, так і додаткове внесення (части-
на 3 статті 16 – «При збільшенні статутного 
капіталу за рахунок додаткових вкладів номі-
нальна вартість частки учасника товариства 
може бути збільшена на суму, що дорівнює 
або менша за вартість додаткового вкладу 
такого уч асника»), що суперечить терміно-
логії, вжитій у статті 82 Господарського ко-
дексу України.
Податковий кодекс України у пункті 

165.1.44 містить припис, згідно з яким до 
загального місячного (річного) оподаткову-
ваного доходу платника податку не включа-
ється сума майнового та немайнового внеску 
платника податку до статутного капіталу 
юридичної особи - емітента корпоративних 
прав, в обмін на такі корпоративні права.
Зважаючи на таку неузгодженість поло-

жень законодавства, вважаємо за доцільне 
звернутись до філологічного підґрунтя обох 
термінів. Так, під вкладом в українській 
мові розуміють:

- грошову суму, внесену на збереження 
до ощадної каси або державного банку;

- що-небудь цінне внесене в громадську 
справу, науку, літературу і т. ін. [19].
Водночас, внеском є:
- гроші, які хтось сплачує організації, 

установі тощо;
- що-небудь цінне внесене в громадську 

справу, науку, літературу і т. ін. [19].
Згідно з позицією науковців-філологів, 

слово «вклад» є русизмом. Зокрема, М. Бі-
лоус та О. Сербенська радять замість слово-
сполучення «вносити вклад» вживати слово-
сполучення «зробити внесок». [7, с. 23].
В Юридичній енциклопедії [24] надано 

такі визначення досліджуваних термінів:
- вклади – це грошові суми або цінні па-

пери, внесені юридичними чи фізичними 
особами для зберігання у кредитно-фінан-
сові установи на певних умовах;

- внески – це майнова участь фізичної чи 
юридичної особи в заснуванні і здійсненні 
певного виду постійної чи тимчасової діяль-
ності, зокрема діяльності політичних партій, 
профспілок, громадських і господарських 
організацій та їх об’єднань, релігійних орга-
нізацій, окремих видів благодійної та іншої 
діяльності.
Зважаючи на всі вищезазначені аргу-

менти, вважаємо за доцільне для позна-
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чення майнової участі в статутному капіталі 
господарських товариств вживати термін 
«внесок». З приводу вказаного, доцільним є 
внесення відповідних змін до законодавства 
України (Цивільного кодексу України, Гос-
подарського кодексу України, Закону Укра-
їни «Про товариства з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю», Закону України 
«Про господарські товариства»).
Відповідно до положень частини 2 статті 

115 Цивільного кодексу України внеском до 
статутного (складеного) капіталу господар-
ського товариства можуть бути гроші, цінні 
папери, інші речі або майнові чи інші від-
чужувані права, що мають грошову оцінку, 
якщо інше не встановлено законом. Анало-
гічне положення є також в статті 13 Закону 
України «Про господарські товариства». Та-
ким чином, цивільне законодавство перед-
бачає можливість використання нематері-
альних актив  ів, при формуванні статутного 
капіталу господарських товариств. Зупини-
мось детальніше на майнових правах інте-
лектуальної власності як внесках до статут-
ного капіталу господарських товариств.
Вважаємо, що для товариства негрошові 

внески (якими є й майнові права інтелекту-
альної власності) можуть бути досить при-
вабливими. Зокрема, в окремих випадках, 
товариство навіть може бути більш зацікав-
лене в отриманні від учасника негрошово-
го внеску, аніж грошового. Така ситуація 
має місце у випадку, коли відповідний вне-
сок стосується речей або прав, які товари-
ство змушене набути для свого ефективного 
функціонування.
Науковці, однак, по-різному ставляться 

до внесення негрошових активів до статут-
ного капіталу. Так, А.Ф. Федоров, Г.Ф. Шер-
шеневич свого часу виступали за можливість 
здійснення негрошових внесків, І.Т. Тара-
сов заперечував проти цього, вважаючи, що 
внески можуть бути оплачувані лише гріш-
ми, на які можна придбати для товариства 
різного роду предмети відповідно до його 
цілей та потреб [23, c. 119].
Науковці В.В. Долинська, М.Г. Іонцев, 

І.В. Спасибо-Фатєєва, пропонують встано-
вити співвідношення між грошовими і не-
грошовими внесками у статутному капіталі 
[12, с. 227], [13, с. 54.], [20, с. 241]; чи нада-

ти можливість участі правами промислової 
власності в статутному капіталі акціонер-
ного товариства, товариства з обмеженою 
відповідальністю і товариства з додатковою 
відповідальністю лише в частині, що пере-
вищує законодавчо встановлений мінімаль-
ний розмір статутного капіталу, або, як про-
понується Ю.Є. Атамановою, повести за-
гальну модифікацію конструкції статутного 
капіталу: поділити його на два фонди – фонд 
матеріальних активів і фонд нематеріальних 
активів [6, с. 190].
На нашу думку, потреби обмежувати 

можливість засновників (учасників) товари-
ства вносити майнові права інтелектуальної 
власності до статутного капіталу господар-
ських товариств немає. Адже ринок об’єктів 
права інтелектуальної власності в наш час 
активно розвивається, все частішими ста-
ють угоди з приводу відчуження та передачі 
у тимчасове користування майнових прав 
інтелектуальної власності, що свідчить про 
привабливість таких об’єктів для одержува-
чів прав на них. Більше того, лише для акці-
онерних товариств законодавство передба-
чає мінімальний розмір статутного капіталу. 
Щодо інших господарських товариств, то 
такі не обмежені у визначенні мінімального 
розміру свого статутного капіталу, а тому й 
будь-які обмеження щодо можливості вне-
сення негрошових активів будуть невиправ-
даними. Щодо можливості існування певних 
ризиків (пов’язаних з оцінкою таких прав), 
то такі можливо усунути шляхом врегулю-
вання процедури оцінки негрошових вне-
сків.
Водночас, українське законодавство 

передбачає заборону формування статут-
ного капіталу деяких видів господарських 
товариств за рахунок негрошових внесків. 
Це стосується фінансових установ, до яких 
належать банки, кредитні спілки, ломбар-
ди, лізингові компанії, довірчі товариства, 
страхові компанії, установи накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення, інвестицій-
ні фонди і компанії та інші юридичні особи, 
виключним видом діяльності яких є надан-
ня фінансових послуг, а у випадках, прямо 
визначених законом, - інші послуги (опера-
ції), пов’язані з наданням фінансових по-
слуг.
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В літературі по-різному розглядається 
питання стосовно того, що саме є об’єктом 
внеску до статутного капіталу. Деякі науков-
ці таким вважають сам об’єкт права інтелек-
туальної власності [15], також трапляються 
думки стосовно того, що внеском є патент 
як охоронний документ [11] і навіть інте-
лектуальний капітал, під яким розуміють-
ся знання, що можуть бути перетворені на 
прибуток та оцінені [8] або ж - майнові пра-
ва інтелектуальної власності [25], [18].
Стосовно вищезгаданого питання, під-

тримуємо останню позицію, згідно з якою 
об’єктом внеску до статутного капіталу ви-
ступають саме майнові права інтелектуаль-
ної власності, а не об’єкти права інтелек-
туальної власності чи охоронні документи. 
Вказана позиція узгоджується з виключним 
підходом та підтверджується українським 
законодавством. Зокрема, у статті 424 Ци-
вільного кодексу України чітко зазначено, 
що саме майнові права інтелектуальної влас-
ності можуть бути внеском до статутного ка-
піталу юридичних осіб. Положенням (стан-
дартом) бухгалтерського обліку 8 «Немате-
ріальні активи», затвердженого наказом Мі-
ністерства фінансів України від 18.10.1999 
р. № 242, як нематеріальні активи розгля-
даються саме права на відповідні об´єкти 
інтелектуальної власності, а не ці об´єкти 
як такі. Щодо охоронних документів, то, як 
слушно звернув увагу І.Є. Якубівський, такі 
слід розглядати як документи, що засвідчу-
ють права, що вносяться до статутного капі-
талу. [25] 
Слід зауважити, що подібне питання по-

стає не лише в українській науці, але й за-
кордонній, зокрема, європейській, також. 
Так, Я. Томкєвіч і Я. Блох називали свого 
часу внесками патенти, незапатентовані 
винаходи, авторські права [4, с. 24], А. Шу-
маньські – патент чи право на отримання 
патенту, а також майнові авторські права 
[3, с. 149-150], М. Мініас – права, що вини-
кають з патенту, право на патент, майнові 
авторські права [2], П. Пініор – патент, пра-
во на патент, свідоцтво на знак для товарів 
і послуг, право на свідоцтво, ліцензія на ви-
користання винаходу чи корисної моделі, 
«ноу-хау», а також майнові авторські права 
[5, с. 119]. Слід уточнити, що польські нау-

ковці розглядають патент як майнове право 
інтелектуальної власності (зокрема, промис-
лової власності), що пояснює вищезазначені 
позиції науковців.
Виходячи з положень частини 2 стат-

ті 115 Цивільного кодексу України, зако-
нодавець чітко вимагає дотримання двох 
критеріїв, яким повинне відповідати майно 
як внесок до статутного капіталу: відчужу-
ваність та можливість здійснення грошової 
оцінки.
Звертаючись до закордонного досвіду, 

корпоративне право Європейського союзу 
також містить спроби окреслення критеріїв 
спроможності негрошових внесків, зокрема, 
відповідне положення містить стаття 7 Ди-
рективи Європейського Парламенту і Ради 
2012/30/UE від 25.10.2012 про координацію 
гарантій, які вимагаються державами-чле-
нами від господарських товариств в розу-
мінні пункту 2 статті 54 Трактату про функ-
ціонування Європейського Союзу, з метою 
досягнення їх рівності, для охорони як ін-
тересів учасників, так і третіх осіб в процесі 
створення акціонерного товариства, а також 
збереження та зміни його капіталу. Згідно 
з вищезазначеною статтею до складу статут-
ного капіталу можуть входити лише активи, 
які можна оцінити.
Додатково звертаючись до юридичної 

наукової доктрини, О.А. Воловик обґрун-
товує доцільність законодавчого забезпе-
чення комплексу критеріїв, яким мають 
відповідати негрошові внески до статутно-
го капіталу. До них науковець відносить 
ліквідність, адекватність оцінки внесків, по-
треба та можливість їх використання в гос-
подарській діяльності товариства [10, c. 7]. 
Водночас, вважаємо, що критерій можли-
вості використання досліджуваних внесків 
у господарській діяльності товариства, якщо 
й слід брати до уваги, то лише в широкому 
розумінні. Адже у вузькому розумінні вка-
заний критерій невиправдано обмежує за-
сновників (учасників, акціонерів) у свободі 
формування статутного капіталу. Зокрема, 
вид господарської діяльності товариства 
не обов’язково повинен співпадати зі сфе-
рою використання об’єкта інтелектуальної 
власності, права на який передаються до 
статутного капіталу. Припустимо, товари-
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ство може не використовувати об’єкт інте-
лектуальної власності у своєму виробництві, 
однак це не перешкоджає йому передавати 
відповідні права на об’єкт права інтелекту-
альної власності іншим особам за ліце нзій-
ним договором і отримувати від цього при-
буток.
Загалом же ж, якщо абстрагуватися від 

вищенаведеного, то недоцільно виокрем-
лювати критерій можливості використання 
майнових прав інтелектуальної власності, 
що передаються до статутного капіталу гос-
подарських товариств, у господарській ді-
яльності такого товариства. Адже засновни-
кам (учасникам, акціонерам) слід самостійно 
вирішувати питання необхідності (корис-
ності, цінності тощо) товариству такого вне-
ску.
Зокрема, на нашу думку, майнові права 

інтелектуальної власності як внески до ста-
тутного капіталу повинні відповідати лише 
таким критеріям як можливість здійснення 
грошової оцінки такого внеску; оборотоз-
датність (можливість вчиняти з ним правові 
дії на користь товариства).
Оцінка вартості прав на об’єкти права ін-

телектуальної власності відповідно до Між-
народних стандартів оцінки здійснюється, 
серед іншого, з метою визначення вартості 
інтелектуальної власності, що вноситься до 
статутного капіталу, вартості виключних 
прав, переданих на підставі договору про 
передачу прав на об’єкт інтеле ктуальної 
власності або ліцен зійного договору на пра-
во використання такого об’єкта. [22, с. 306]
За своєю суттю об’єкти інтелектуальної 

власності нематеріальні, тому їх вартість, як 
і вартість майнових прав інтелектуальної 
власності не визначається традиційним спо-
собом, що використовується при оцінці ма-
теріальних об’єктів.
Проблематика оцінювання об’єктів ін-

телектуальної власності полягає у такому: 
нематеріальність об’єктів інтелектуальної 
власності, через що застосування традицій-
них інструментів при визначенні їх вартості 
є неможливим; не всі інтелектуальні блага 
піддаються безпосередньому ринковому 
оцінюванню; у зв’язку з оригінальністю і не-
повторністю інтелектуальних продуктів та 
умов їх використання окремими суб’єктами 

господарювання не існує єдиної загально-
прийнятої методики оцінювання об’єктів 
інтелектуальної власності; динаміка вар-
тості інтелектуальної власності не завжди 
підпорядковується певній загальній зако-
номірності, є індивідуальною для кожного 
конкретного її об’єкта, оскільки інновації не 
стільки йдуть за ринковою кон’юнктурою, 
скільки визначають її зміни [14, с. 270].
Постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 жовтня 2007 року № 1185 затверджено 
Національний стандарт № 4 «Оцінка майно-
вих прав інтелектуальної власності». Націо-
нальний стандарт № 4 є обов’язковим для 
застосування суб’єктами оціночної діяльнос-
ті під час проведення оцінки майнових прав 
інтелектуальної власності, а також особами, 
які здійснюють відповідно до законодавства 
рецензування звітів про оцінку. Об’єктами 
оцінки відповідно до цього Стандарту є май-
нові права інтелектуальної власності, які на-
лежать до об’єктів у нематеріальній формі.
Відповідно до статті 9 Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні» та 
з урахуванням вимог Національного стан-
дарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелек-
туальної власності», затверджено Методи-
ку оцінки майнових прав інтелектуальної 
власності. Процедура оцінки майнових 
прав інтелектуальної власності включає по-
слідовність дій, що визначені в розділі «За-
гальні вимоги до проведення незалежної 
оцінки майна» Національного стандарту № 
1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 
прав», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.09.2003 № 1440.
Оцінка майнових прав інтелектуальної 

власності має важливе значення для забез-
печення функцій статутного капіталу. Зо-
крема, у випадку неналежної оцінки відпо-
відного внеску (оцінення внеску вище аніж 
його ринкова вартість), статутному капіталу 
як бухгалтерському запису на стороні па-
сивів, відповідатимуть на стороні активів 
внески нижчої вартості, що порушуватиме 
інтереси як самого товариства, так і його 
учасників та кредиторів.
Щодо критерію оборотоздатності, то та-

кий передбачає, що в разі внесення до ста-
тутного капіталу майнових прав інтелекту-
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альної власності, такі мають бути предметом 
обороту і тільки в такому випадку можуть 
вноситись до статутного капіталу і станови-
ти актив товариства. 
Деякі науковці окремо виділяють такий 

критерій як можливість входження внеску 
до ліквідаційної маси або до банкрутуючого 
товариства [1, с. 274]. Пропонований крите-
рій походить з гарантійної функції статутно-
го капіталу і забезпечує інтереси кредито-
рів товариства. Згідно з таким, предметом 
негрошового внеску може бути тільки таке 
право, з якого кредитори можуть задоволь-
нити свої вимоги. Таке задоволення вимог 
виникає при банкрутстві і ліквідації това-
риства, оскільки до цього моменту товари-
ство може використовувати інші ресурси 
для погашення своїх зобов’язань [5, с. 77]. 
Потрібно підкреслити, однак, що вказаний 
критерій є похідним від критеріїв оборотоз-
датності та можливості здійснення грошової 
оцінки, оскільки, у випадку, якщо майно-
ве право може бути предметом цивільного 
обороту, піддається оцінці, то такий внесок 
може також збуватися в процесі банкрутства 
чи ліквідації товариства.
Повертаючись до грошової оцінки май-

нових прав інтелектуальної власності, слід 
зазначити, що така є важливим етапом в 
процесі здійснення майнових прав інтелек-
туальної власності, зокрема, шляхом внесен-
ня до статутного капіталу. Розуміння підхо-
дів та методів оцінки дозволить правильно 
визначити вартість об’єктів права інтелек-
туальної власності для ефективного функці-
онування інтелектуальних активів в госпо-
дарському обороті. [17, с.342]
Так, відповідно до положень статті 13 

Закону України «Про господарські това-
риства» грошова оцінка внеску учасника 
господарського товариства здійснюється за 
згодою учасників товариства, а у випадках, 
встановлених законом, вона підлягає неза-
лежній експертній оцінці.
Науковець В.М. Кравчук зазначає, що в 

цьому випадку потрібна згода всіх учасни-
ків, незалежно від розміру внеску, оскільки, 
законодавство вказує про згоду учасників 
(якщо оцінку дають учасники, то необхідна 
згода кожного з них), а не загальних зборів 
учасників товариства (якщо оцінку роблять 

загальні збори учасників, то рішення при-
ймається більшістю голосів) [16]. Позиція 
науковця підтверджується положеннями 
частини 3 статті 13 Закону України «Про то-
вариства з обмеженою та додатковою відпо-
відальністю», які встановлюють, що внесок 
у негрошовій формі повинен мати грошову 
оцінку, що затверджується одностайним рі-
шенням загальних зборів учасників, у яких 
взяли участь всі учасники товариства. При 
створенні товариства така оцінка визнача-
ється рішенням засновників про створення 
товариства. 
Водночас, вважаємо положення статті 

13 Закону України «Про товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю» в 
частині затвердження грошової оцінки не-
грошового внеску одностайним рішенням 
загальних зборів учасників, у яких взяли 
участь всі учасники товариства дещо над-
мірними. Зокрема, на стадії створення то-
вариства згода всіх засновників щодо гро-
шової оцінки негрошового внеску є цілком 
виправдана, адже товариства як окремого 
суб’єкта ще не існує і всі дії, пов’язані з його 
створенням є взаємним волевиявленням 
всіх засновників. Однак після створення то-
вариства, таке виступає окремим суб’єктом 
цивільних правовідносин і дії від його імені 
вчиняються органами управління товари-
ством. Щодо учасників, то такі є членами за-
гальних зборів як вищого органу товариства 
і саме через загальні збори можуть прийма-
ти рішення. Згідно з положеннями частини 
2 статті 34 Закону України «Про товариства 
з обмеженою та додатковою відповідальніс-
тю» рішення про зміну розміру статутного 
капіталу товариства, приймаються трьома 
чвертями голосів усіх учасників товариства, 
які мають право голосу з відповідних пи-
тань. Зважаючи на вказане, оскільки зміна 
розміру статутного капіталу може відбува-
тись шляхом залучення нових учасників та 
здійснення ними внесків до статутного капі-
талу (в тому числі й негрошових), видаєть-
ся недоцільним встановлення необхідності 
одностайного рішення всіх учасників това-
риства для затвердження грошової оцінки 
негрошового внеску. Адже така норма може 
використовуватись учасниками товариства 
як спосіб зловживання своїми правами 
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(учасник, що хоче заблокувати процес пере-
дання негрошового внеску до статутного ка-
піталу, не з’являтиметься чи не голосувати-
ме на загальних зборах, на яких затверджу-
ється грошова оцінка негрошового внеску).
Щодо акціонерних товариств, питан-

ня про затвердження оцінки майна, що 
вноситься засновниками в рахунок оплати 
акцій товариства вирішується на установ-
чих зборах акціонерного товариства, де за 
нього повинні проголосувати всі засновни-
ки акціонерного товариства. Відповідно до 
частини 2 статті 11 вказаного Закону ціна 
майна, що вноситься засновниками акціо-
нерного товариства в рахунок оплати акцій 
товариства, повинна відповідати ринковій 
вартості цього майна, визначеній відповідно 
до статті 8 цього Закону. Згідно з частиною 
1 статті 8 Закону України «Про акціонерні 
товариства» ринкова вартість майна у разі 
його оцінки відповідно до цього Закону, ін-
ших актів законодавства або статуту акціо-
нерного товариства визначається на засадах 
незалежної оцінки, проведеної відповідно 
до законодавства про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність. 
Рішення про залучення суб’єкта оціночної 
діяльності - суб’єкта господарювання при-
ймається наглядовою радою товариства (у 
процесі створення товариства - зборами за-
сновників або засновником особисто у разі 
створення акціонерного товариства однією 
особою). Зважаючи на вказані положення, 
при внесенні майна до статутного капіталу 
акціонерних товариств, обов’язковою є не-
залежна оцінка такого майна суб’єктом оці-
ночної діяльності. Рішення про залучення 
суб’єкта оціночної діяльності має прийма-
тись або засновниками товариства, або уста-
новчі збори мають проводитися у два етапи, 
на першому з яких приймається рішення 
про залучення такого суб’єкта, а на другому 
– про затвердження пр оведеної ним оцінки 
майна [9, с. 44].
Стаття 7 Закону України «Про оцін-

ку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні» передба-
чає обов’язкове проведення оцінки май-
на у випадках визначення вартості внесків 
учасників та засновників господарського 
товариства, якщо до зазначеного товари-

ства вноситься майно господарських това-
риств з державною часткою (часткою ко-
мунального майна), а також у разі виходу 
(виключення) учасника або засновника із 
складу такого товариства. Окрім цього за-
конодавством передбачено необхідність 
обов’язкової експертної оцінки іноземних 
інвестицій у вигляді будь-яких прав інте-
лектуальної власності. Зокрема, у статті 2 
Закону України «Про режим іноземного 
інвестування» йдеться про те, що іноземні 
інвестиції можуть здійснюватися у вигляді 
будь-яких прав інтелектуальної власності, 
вартість яких у конвертованій валюті під-
тверджена згідно з законами (процедурами) 
країни інвестора або міжнародними торго-
вельними звичаями, а також підтверджена 
експертною оцінкою в Україні, включаючи 
легалізовані на території України авторські 
права, права на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, знаки для товарів і по-
слуг, ноу-хау тощо. А положення статті 5 
цього ж Закону передбачають, що іноземні 
інвестиції та інвестиції українських партне-
рів, включаючи внески до статутного капі-
талу підприємств, оцінюються в іноземній 
конвертованій валюті та у валюті України 
за домовленістю сторін на основі цін міжна-
родних ринків або ринку України.
На нашу думку, при внесенні майнових 

прав інтелектуальної власності до статутно-
го капіталу, оцінка таких внесків суб’єктом 
оціночної діяльності має бути обов’язковою 
не лише для акціонерних товариств, госпо-
дарських товариств з державною чи кому-
нальною часткою чи у випадку здійснення 
іноземних інвестицій, але й загалом для 
господарських товариств.  Незалежна оцін-
ка сприятиме забезпеченню інтересів як 
учасників товариства, так і його кредиторів. 
Здійснювати оцінку негрошових внесків 
(зокрема, й майнових прав інтелектуальної 
власності) повинен суб’єкт оціночної діяль-
ності. Така позиція обґрунтовується спе-
ціальним статусом, яким наділений такий 
суб’єкт (професійна діяльність, державне 
регулювання, відповідальність тощо).
Досліджуючи можливість внесення май-

нових прав інтелектуальної власності до ста-
тутного капіталу господарських товариств, 
слід пам’ятати про обмеження таких прав 
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щодо часу їх дії. Товариство, що отримало 
майнові права інтелектуальної власності як 
внесок до статутного капіталу, зможе ефек-
тивно користуватись такими правами про-
тягом строку правової охорони відповідних 
прав. Водночас, незважаючи на закінчення 
відповідних строків, корпоративні права 
особи, яка здійснила відповідний внесок до 
статутного капіталу, залишаються за нею.
Підсумовуючи вищезазначене, майно-

ві права інтелектуальної власності можуть 
бути досить привабливими для господар-
ських товариств в якості внеску до статут-
ного капіталу. При цьому, об’єктом внеску 
до статутного капіталу виступають саме май-
нові права інтелектуальної власності, а не 
об’єкти права інтелектуальної власності чи 
охоронні документи. При внесенні зазна-
чених прав до статутного капіталу, такі по-
винні бути оборотоздатними та підлягати 
грошовій оцінці. Висловлено позицію щодо 
обов’язкового здійснення грошової оцінки 
майнових прав інтелектуальної власності 
суб’єктом оціночної діяльності при внесенні 
таких до статутного капіталу всіх видів гос-
подарських товариств.
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Turchyn L. Ya. 
Some aspects of the transfer of intellec-

tual property rights to the share capital of 
companies. – Article.

The article describes the nature of the share 
capital of companies. Differences in the use of 
terminology by the legislator to indicate prop-
erty participation in the share capital of com-
panies are investigated. On the basis of such re-
search, the conclusion about the expediency of 
using the term contribution (“vnesok” in Ukrai-
nian language) is formulated. The sources of 
formation of the share capital of the companies 
are distinguished. Different scientifi c positions 
on the transfer of intellectual property rights to 
the share capital of companies are illustrated. It 
was stated that it was inappropriate to limit the 
possibility of transferring intellectual property 
rights to the share capital of companies. The 
existing positions of the scientists on the identi-
fi cation of the criteria to be met by the property 
contributions to the share capital of the com-
panies are analyzed. The authors proposed 
criteria to be met by the intellectual property 
rights for transferring them to the share capital 
of the companies. The problems of valuation of 
intellectual property rights with the purpose of 
their transfer to the share capital of companies 
are characterized.

Key words: intellectual property rights, share 
capital, companies, monetary valuation, contri-
bution to the share capital.
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ÏÐÀÂÀ

Дана наукова стаття спрямована на 
комплексний аналіз багатоманітної на-
укової думки щодо поняття міжнародного 
трудового права та розуміння його місця в 
системі міжнародного права. Окрема увага 
в даній науковій статті звертається на ви-
світлення суспільного призначення міжна-
родного трудового права на сучасному етапі 
розвитку світового співтовариства. Також, 
автори пропонують власне визначення по-
няття міжнародного трудового права. 
Ключові слова: міжнародне трудове пра-

во, міжнародно-правове регулювання праці, 
поняття міжнародного трудового права, 
суспільне призначення міжнародного трудо-
вого права.

 ØÀØÊÎÂÀ-ÆÓÐÀÂÅËÜ ².Î. - äîêòîð ô³ëîñîô³¿ ïðàâà, ïðîôåñîð 
ÌÊÀ, çàñòóïíèê çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà òà ïîð³âíÿëüíîãî 
ïðàâîçíàâñòâà Í.Í. ²íñòèòóòó ïðà âà ÌÀÓÏ

ÓÄÊ 341.1/8; 349.2

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання сутності міжнародного трудо-
вого права, його специфіки та місця в системі 
міжнародного права знаходило відображен-
ня в працях таких вітчизняних та зарубіж-
них вчених як В.М. Андріїв, А.М. Аметистов, 
О.Ю. Білоус, Д.К. Бекяшев, Д.М. Величко, 
О.С. Волохов, Г.А. Капліна, І.Я. Кісельов, 
С.С. Лукаш, М.В. Лушникова, Н.Л. Лютов, 
П. Є. Морозов, Ю.В. Чижмарь, О.В. Чорно-
ус, І.І. Яцкевич та ін. Однак, в науці міжна-
родного права триває дискусія стосовно ба-
гатьох аспектів міжнародного регулювання 
праці, що засвідчує необхідність подальших 
наукових досліджень галузі міжнародного 
трудового права. 

Формулювання цілей статті.
Метою даної наукової статті є комплек-

сний аналіз плюралістичної наукової дум-
ки щодо поняття міжнародного трудового 
права та його місця в системі міжнародного 
права. Вказаною метою було обумовлено на-
ступні завдання наукової статті:

 аналіз наукових поглядів щодо розу-
міння сутності міжнародного трудового пра-
ва та його статусу в системі сучасного між-
народного права;

 висвітлення наукової думки про сус-
пільне призначення міжнародного трудово-
го права в сучасних умовах розвитку світо-
вого співтовариства;

 формулювання власного бачення 
сутності міжнародного трудового права та 

Постановка проблеми
На сучасному етапі вважається загаль-

новизнаним те, що людина не може по-
чуватися дійсно вільною без належного 
рівня захищеності її соціально-економіч-
них прав, центральним елементом яких є 
трудові права. Відтак, не викликає сумніву 
важливість для світового співтовариства 
системи міжнародно-правових норм, спря-
мованих на захист відносин праці. В науці 
міжнародного права, на даний час, відсут-
ня єдність поглядів стосовно сутності між-
народного трудового права та його місця 
в системі міжнародного права, що обумов-
лює актуальність подальших наукових до-
сліджень в даному напрямі. 
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співвідношення категорій «міжнародне тру-
дове право» та « міжнародно-правове регу-
лювання праці».

Виклад основного матеріалу
Досліджуючи сутність міжнародного 

трудового права, насамперед, слід звер-
нути увагу на відсутність єдності погля-
дів вчених стосовно місця міжнародного 
трудового права в системі міжнародного 
права. Так, більшість вчених - міжнарод-
ників схиляються до визнання міжнарод-
ного трудового права самостійною галуз-
зю сучасного міжнародного права, однак, 
значна кількість науковців утримуються 
від визнання за міжнародних трудовим 
правом статусу самодостатньої галузі між-
народного права та застосовують в своїх 
працях категорію «міжнародно-правове 
регулювання праці». Також, в міжнарод-
но-правовій науці має місце бачення сис-
теми міжнародно-правового захисту соці-
ально-економічних, в тому числі, трудових 
прав як одного із інститутів галузі міжна-
родного права прав людини. 
Слід зазначити, що вченими, які одні із 

перших на теренах колишнього СРСР до-
сліджували проблематику міжнародного 
трудового права були Е.М. Аметистов та 
С.О. Іванов. Так, С.О. Іванов в 60-роках 20 
століття дійшов висновку про обґрунтова-
ність відокремлення міжнародного трудо-
вого права в самодостатню галузь міжна-
родного права та пропонував розглядати 
міжнародне трудове право як окрему спе-
цифічну галузь міжнародного права, спря-
мовану на забезпечення державного спів-
робітництва з метою поліпшення умов пра-
ці громадян [1; С. 102-103]. Е.М. Аметистов 
вбачає в міжнародному трудовому праві 
підгалузь міжнародного права, що спрямо-
вана на регулювання відносин між держа-
вами з метою захисту трудових прав [2; C. 
10]. Вчений визначає мету здійснюваного 
за допомогою міжнародних трудових 
норм міжнародного регулювання праці 
як забезпечення захисту трудових прав 
працівників та їх професійних організацій 
шляхом встановлення певних юридичних і 
фактичних гарантій трудових прав, за ра-
хунок чого досягається покращення умов 

праці та побуту трудящих в різних держа-
вах [3; C. 5-6].
Слід відмітити, що ряд науковців нада-

ють перевагу формулюванню «міжнародно-
правове регулювання праці». Так, змістовне 
та достатньо конкретизоване визначення 
даного поняття було запропоновано І.Я. 
Кісельовим. На думку вченого, міжнародно-
правове регулювання праці являє собою 
здійснювану за допомогою міждержавних 
угод регламентацію питань, пов’язаних із 
застосуванням найманої праці, охорони 
праці, покращення умов праці, а також за-
хистом колективних та індивідуальних ін-
тересів працівників. Головним результатом 
міжнародно-правового регулювання праці 
вчений вважає вироблення міжнародних 
трудових стандартів, що являють собою нор-
мативний елемент міжнародного трудового 
права, змістом якого є ретельно відібрані 
найбільш універсально-значущі принципи 
та норми, що властиві національним систе-
мам трудового права, являють собою вираз 
досвіду багатьох поколінь та відображають 
результати виробленої світовою спільнотою 
соціальної політики, а також державної 
діяльності, спрямованої на запровадження 
соціальних цінностей до ринкової економіки 
[4; С.448-449]. 
Згідно визначення О.С. Волохова, між-

народно-правове регулювання праці являє 
собою застосування положень міжнародно-
правових актів у сфері праці до відносин 
праці та пов’язаних з ними відносин, що ма-
ють місце в межах держави або виникають 
у зв’язку із діяльністю транснаціональної 
корпорації [5; С. 346-351]. Ми не можемо 
повністю погодитись із запропонованим ви-
значенням міжнародно-правового регулю-
вання праці з огляду на належність транс-
національних корпорацій до суб’єктів між-
народного приватного права. 
Відомий український правознавець 

Ю.В. Чижмарь визначає міжнародне тру-
дове право як систему правових актів, за 
допомогою яких здійснюється закріплення 
міжнародних стандартів праці, принципів 
у сфері праці, міжнародних зобов’язань 
держав щодо регулювання відносин пра-
ці, а також актів міжнародних організацій, 
спрямованих на здійснення регулюючого 
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впливу на різні держави. Вчений зазна-
чає, що елементами міжнародного трудо-
вого права виступають міждержавні угоди, 
міжнародні стандарти, акти міжнародних 
інституцій, що здійснюють регулюючий 
вплив, а також практика міжнародних су-
дових установ. Ми повністю поділяємо 
думку Ю.В. Чижмаря, який головною ме-
тою міжнародного трудового права вбачає 
сприяння покращенню умов праці трудя-
щих у світі, збільшити можливості якого 
видається можливим за рахунок економіч-
ного та соціального прогресу, досягнення 
якого потребує миру та стабільності у між-
народному співтоваристві. Також, вчений 
стверджує, що в сучасний період відбува-
ється остаточне формування міжнародного 
трудового права як самодостатньої галузі 
міжнародного права та звертає увагу на те, 
що норми міжнародного трудового права 
реалізуються завдяки вольовим зусиллям 
держав. До головних суб’єктів міжнарод-
ного трудового права Ю.В. Чижмарь спра-
ведливо відносить держави, при цьому, за-
значаючи можливість включення до кола 
суб’єктів міжнародного трудового права 
міжнародних неурядових організацій на-
ступних видів:

 міжнародних профспілкових органі-
зацій;

 міжнародних організацій роботодав-
ців;

 правозахисних організацій міжна-
родного рівня (у зв’язку із реалізацією тру-
дових прав)[6]. 
На думку С.С. Лукаш, міжнародно-пра-

вове регулювання праці являє собою сукуп-
ність норм міжнародного права, спрямо-
ваних на встановлення стандартів у сфері 
праці та зайнятості, остаточною метою яких 
є забезпечення впливу на внутрішньодер-
жавне трудове право з метою його вдоскона-
лення. Міжнародне трудове право, на думку 
вченого, є галуззю міжнародного права, що 
включає особливу систему правових норм, 
спрямованих на регулювання відносин між 
суб’єктами міжнародного права з метою за-
хисту трудових прав працівників та їх пред-
ставницьких організацій, покращення побу-
ту та умов праці трудящих, що здійснюєть-
ся за допомогою встановлення правових та 

фактичних гарантій трудових прав на під-
ставі рівності [7]. 
Також, досить вдало, на наш погляд, 

розмежовує поняття «міжнародне трудо-
ве право» та «міжнародно-правове регулю-
вання праці» провідний український вче-
ний в галузі трудового права В.М. Андріїв, 
який зазначає, що «міжнародне трудове 
право» слід розглядати як правовий вираз 
діяльності міжнародних організацій щодо 
регулювання сфери відносин праці. Голо-
вна увага, при цьому, зосереджена на між-
народних стандартах праці, їх змісті, цілях, 
тенденціях розвитку, а також механізмі реа-
лізації. Також, вчений вказує на можливість 
розуміння міжнародного трудового права у 
«вузькому» значенні як тієї його частини, що 
знаходить місце в праві конкретної держави 
за рахунок конституційних норм, норм наці-
онального трудового законодавства, а також 
існуючих правових процедур та міжнарод-
но-правових правил. Натомість, поняття 
«міжнародно-правове регулювання праці» 
є категорією, що охоплює не тільки міжна-
родні трудові норми, а, також, норми інших 
міжнародно-правових інститутів та галузей, 
які здійснюють вплив на регулювання сфе-
ри праці та механізм правового регулюван-
ня, яке здійснюється за допомогою вказа-
них норм [8; C.12]
Ми погоджуємось з баченням І.І. Яц-

кевича про недоцільність ототожнення су-
купності міжнародно-правових норм, що 
спрямовані на встановлення міжнародних 
трудових стандартів з правовим регулюван-
ням, яке не просто включає міжнародно-
правові норми, а являє собою організовану 
систему міжнародно-правових актів, при-
ймаючи та застосовуючи які суб’єкти міжна-
родного права мають можливість здійсню-
вати вплив на відносини праці (часто такий 
вплив здійснюється опосередковано в ре-
зультаті національної імплементації міжна-
родно-правових норм про працю). Вчений 
пропонує розглядати міжнародно-правове 
регулювання трудових відносин в широко-
му та у вузькому розумінні. Так, у широкому 
розумінні зазначене поняття являє собою 
діяльність суб’єктів міжнародного права, а 
також результат їх діяльності у вигляді сис-
теми міжнародно-правових актів, що визна-
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чають зміст міжнародно-правового регулю-
вання відносин праці. У вузькому розумінні 
міжнародно-правове регулювання трудових 
відносин є системою міжнародно-правових 
актів, нормативні положення яких мають на 
меті правове впорядкування трудових від-
носин [9].
Слід вказати на те, що ряд вчених – між-

народників виокремлюють в міжнародному 
трудовому праві як публічну так і приват-
ну складові. Так, на думку співавторів Н.Л. 
Лютова і П.Є Морозова міжнародне трудо-
ве право поділяється на міжнародне публіч-
не трудове право та міжнародне приватне 
трудове право. Вчені обґрунтовують таке 
бачення сутності міжнародного трудового 
права поділом, власне, міжнародного пра-
ва на міжнародне публічне та міжнародне 
приватне право. Так, міжнародне публічне 
трудове право співавтори розглядають як 
сукупність загальновизнаних міжнародно-
правових на національно-правових прин-
ципів та норм, міжнародних договорів, ак-
тів «міжнародного м’якого права», що має 
на меті запровадження і застосування між-
народних трудових стандартів. В свою чер-
гу, міжнародне приватне трудове право, на 
думку вчених являє собою систему право-
вих норм, що регулюють відносини праці 
інші тісно пов’язані з ними відносини, що 
ускладнені іноземним елементом, відносини 
щодо дотримання актів транснаціональних 
корпорацій у сфері праці, а також міжна-
родні соціально-партнерські відносини [10; 
С.8-9 ]. 
На нашу думку, сутність міжнародного 

трудового права досить вдало відображена у 
визначенні Д.К. Бекяшева, який пропонує 
розглядати міжнародне трудове право як 
галузь міжнародного публічного права, яка 
являє собою сукупність міжнародно-право-
вих норм, спрямованих на регулювання від-
носин між суб’єктами міжнародного права 
стосовно трудових прав, зайнятості індиві-
дів, їх умов праці, а також соціального забез-
печення та соціального партнерства [11; С. 
13].
Досліджуючи суспільне призначення 

міжнародного трудового права, варто пого-
дитись з М.В. Лушниковою, яка вказує на 
те, що соціальне призначення міжнародно-

го трудового права, яке початково мало на 
меті забезпечення міжнародними зусилля-
ми охорону праці та захист трудових прав 
працівників та їх організацій, зберігається і 
на сучасному етапі. На думку вченої, сучас-
не міжнародне трудове право покликано 
забезпечувати регулювання міжнародних 
відносин з метою захисту трудових прав 
індивідів за допомогою міжнародно-право-
вих засобів. Предмет міжнародного трудо-
вого права, на думку М.В. Лушникової охо-
плює наступні основні групи міжнародних 
відносин:

 міжнародні відносини з приводу 
прийняття міжнародно-правових актів, які 
містять міжнародні стандарти праці і міжна-
родні колізійні норми;

 міжнародні відносини, змістом яких 
є забезпечення міжнародного контролю 
щодо дотримання та виконання приписів 
міжнародно-правових актів про працю [12]. 
Як справедливо зазначає М.М. Греко-

ва, на сучасному етапі міжнародно-пра-
вове регулювання праці не обмежується 
закріпленням трудових прав людини на 
міжнародному рівні, а потребує, також, 
розробки механізму національної імп-
лементації міжнародних трудових прав. 
На думку вченої, міжнародно-правове 
регулювання праці характеризується по-
єднанням статичного та динамічного ас-
пектів. Так, статичний аспект, передбачає 
закріплення міжнародних трудових стан-
дартів на рівні міжнародно-правових ак-
тів, насамперед, міжнародних договорів, а 
динамічний аспект включає процес здій-
снення приписів вказаних міжнародних 
договорів на рівні національних законо-
давств держав [13].
На нашу думку, позитивним в зазначе-

ному баченні предмета міжнародного тру-
дового права слід відмітити включення до 
його структури відносин контролю за реалі-
зацією міжнародних норм про працю. Поза 
сумнівом те, що існуючий в рамках міжна-
родного трудового права контрольний ме-
ханізм є необхідною складовою системи за-
безпечення ефективної реалізації міжнарод-
них норм про працю. 
Потрібно зазначити, що, на наш по-

гляд, досить повне та змістовне визначення 
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принципів, властивих міжнародного тру-
довому праву наводить Г. А. Капліна. Так, 
вчена пропонує розглядати принципи між-
народного трудового права як імперативні 
засади у сфері праці, що визнані світовою 
спільнотою, відображені на рівні деклара-
цій та статутних норм міжнародних органі-
зацій універсального характеру – ООН та 
Міжнародної організації праці, обов’язкові 
для їх держав-учасниць, є такими, що ви-
значають національні системи трудового 
права та законодавства та є забезпечени-
ми засобами реагування міжнародного 
співтовариства у випадку їх не додержан-
ня. Г. А. Капліна слушно окреслює масив 
універсальних міжнародно-правових ак-
тів, що виступають джерелами принципів 
міжнародного регулювання праці. Вказані 
міжнародно-правові документи включають 
Статут Міжнародної організації праці, Фі-
ладельфійську Декларацію «Про цілі та за-
вдання Міжнародної організації праці» від 
1944 року, Декларацію Міжнародної орга-
нізації праці «Про основоположні принци-
пи та права у сфері праці» від 1998 року, 
Декларацію Міжнародної організації пра-
ці «Про соціальну справедливість з метою 
справедливої глобалізації» від 2008 року. 
До принципів міжнародного трудового 
права вчена відносить: 

 принцип соціальної справедливос-
ті, що передбачає можливість всіх індиві-
дів брати участь в справедливому розподі-
лі результатів суспільного прогресу, вклю-
чаючи умови праці та інші аспекти захисту 
праці;

 принцип свободи асоціації у сфері 
праці стосовно як працівників так і робото-
давців;

 принцип гуманізму у сфері праці, 
що, зокрема, передбачає необхідність по-
ліпшення умов праці на загальносвітовому 
рівні та затверджує важливість подолання 
бідності у світі;

 принцип рівної оплати за рівну пра-
цю;

 принцип співпраці соціальних парт-
нерів;

 принцип визнання свободи праці;
 принцип не визнання праці товаром 

[14].

Висновки
На підставі аналізу плюралістичної на-

укової думки про сутність міжнародного 
трудового права та його місце в системі між-
народного права є можливість констатувати 
наступне:

 міжнародне трудове право являє 
собою окрему галузь міжнародного (міжна-
родного публічного) права, що є системою 
забезпечених контрольним механізмом 
Міжнародної організації праці універсаль-
них міжнародно-правових принципів у сфе-
рі праці, загальносвітових та спрямованих 
на їх відображення та деталізацію регіо-
нальних міжнародних трудових норм, регу-
люючий вплив якої спрямований на спри-
яння ефективному затвердженню та захисту 
індивідуальних та колективних трудових 
прав індивідів державами світового співто-
вариства;

 поняття «міжнародно-правове ре-
гулювання праці» доцільно застосовувати 
для позначення регулюючого впливу, що 
здійснюється на сферу трудових відносин у 
світі, а також діяльності, що спрямована на 
створення норм та принципів міжнародно-
го трудового права, насамперед, діяльності 
здійснюваної в рамках Міжнародної органі-
зації праці. В широкому розумінні «міжна-
родне трудове право» і «міжнародно-право-
ве регулювання праці» можуть вживатись 
як ідентичні поняття з огляду на спільне 
суспільне призначення категорій, що ними 
позначаються;

 головною метою сучасного міжна-
родного трудового права є досягнення по-
єднання економічного та соціального про-
гресу, а також подолання бідності у світі, 
що може бути забезпечено шляхом здій-
снення регулюючого впливу на діяльність 
держав-учасниць світового співтовариства, 
насамперед, в таких напрямах як забезпе-
чення ефективної зайнятості, протидія дис-
кримінації в галузі праці, заборона приму-
сової праці, затвердження та захист права 
на асоціацію у сфері праці, охорона праці, 
а також забезпечення гідної винагороди за 
працю.
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This article aims at a comprehensive 
analysis of the diverse scientifi c thought of 
defi ning the concept of international labor law 
and understanding its place in the system of 
international law. The authors draw attention to 
the lack of unity of views of scientists regarding 
the essence and the ratio between the concepts 
of “international labor law” and “international 
legal regulation of labor”, as well as the place of 
international labor law in the system of interna-
tional law. Thus, the majority of international 
scholars tend to recognize international labor 
law as an independent branch of modern 
international law, however, a signifi cant 
number of scholars refrain from recognizing 
international labor law as a self-suffi cient fi eld 
of international law and apply in their works 
the category of «international legal regulation 
of labor». Also, in the international legal science 
there is a vision of «the system of international 
legal protection of socio-economic, including 
labor rights» as one of the institutes of the fi eld 
of international human rights law. The authors 
agree with the scientifi c opinion on the attach-
ment of international labor law to international 
public law. 

 Particular attention in this scientifi c article 
is drawn to the coverage of the social purpose 
of international labor law at the present stage 
of development of the world community. The 
authors share the scientifi c opinion regarding 
the vision of the social purpose of internation-
al labor law in providing international efforts 
through international legal means of labor 
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protection and the protection of labor rights of 
workers and their organizations. 

Also, the authors provide their own vision 
of the essence and the social purpose of inter-
national labor law based on the analyzes of the 
pluralistic scientifi c thought. Thus, the authors 
state the following:

 international labor law constitutes a 
separate branch of international (international 
public) law, which is a system of universal in-
ternational legal principles, guaranteed by the 
International Labor Organization, in the fi eld 
of labor, universal and aimed at their refl ection 
and the elaboration of regional international 
labor norms whose regulatory infl uence is di-
rected to promote the effective approval and 
protection of individual and collective labor 
rights of individuals by states of the world com-
munity;

 The concept of “international legal 
regulation of labor” should be used to refer 
to regulatory infl uence on the fi eld of labor 
relations in the world, as well as activities aimed 
at the establishment of norms and principles 

of international labor law, in particular, 
activities carried out within the framework of 
the International Labor Organization. In the 
broad sense, «international labor law» and 
«international legal regulation of labor» can 
be used as identical concepts in view of the 
common social assignment of the categories 
which are affected by them;

 The main objective of modern 
international labor law is to achieve a 
combination of economic and social progress, as 
well as overcoming global poverty, which can be 
achieved by regulating the work of the member 
states of the world community fi rst of all in 
such areas as ensuring effective employment, 
combating discrimination in the fi eld of labor 
, the prohibition of forced labor, the approval 
and protection of the right to association in the 
fi eld of labor, labor protection, as well as the 
provision of decent remuneration for work. 

Key words: international labor law, 
international legal regulation of labor, concept 
of international labor law, public appointment 
of international labor law.
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ÑÓÁ’ªÊÒÈ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ²ÍÒÅÐÍÅÒ. Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ 

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÕ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É Â 
ÃÀËÓÇ² ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ²ÍÒÅÐÍÅÒ-Â²ÄÍÎÑÈÍ

Статья посвящена формированию систе-
мы международно-правового регулирования 
отношений в сети Интернет, исследованы 
международные отношения, которые сложи-
лись к этому времени в области Интернет-
регулирования. Исследованые тенденции сви-
детельствуют о росте роли международных 
организаций - они играют существенную роль 
не только в выборе конкретных направлений 
и содержании сотрудничества, но и в ее прак-
тической реализации.
Необходимость многостороннего сотруд-

ничества является неотъемлемым условием 
решения вопроса универсального характера 
- создания системы международно-правового 
регулирования отношений в сети Интернет. 
Ключевые слова: Интернет-право, между-

народные правительственные организации, 
Интернет-регулирование, международно-пра-
вовое регулирование.
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формованість щодо конкретних міжнарод-
них заходів.
Через те, що розвиток Інтернет має 

загальний характер і стосується умов еко-
номічно-соціального розвитку світової 
спільноти і, спричинивши появу проблем, 
спільних для всіх країн – відтак, немож-
ливо буде знайти їх задовільне вирішення 
поза межами спільної діяльності держав. 
Необхідність стабільної багатосторонньої 
співпраці є невід’ємною умовою вирішен-
ня питання універсального характеру. 
Однак, при цьому, для різних груп країн 
(розвинені країни, країни з перехідною 
економікою, країни, що розвиваються) ха-
рактерним є неспівпадіння підходів і за-
собів вирішення таких проблем, а також 
неспівпадіння у пріоритетах зовнішньої і 
національної політики. 

Аналіз досліджень та публікацій
Дослідження проблем правового регу-

лювання відносин у телекомунікаційних 
мережах, зокрема відносин в Інтернет, 
привертає значну увагу учених різних кра-
їн. Для аналізу правового регулювання в 
цій галузі особливе значення мають роботи 
з теорії міжнародного права – Тункіна Г.І., 
Боброва Р. Л., Буткевича В. Г., Лукашу-
ка І. І., Колосова Ю. М., Ушакова М. О., 
Черниченка С. В., Шибаєвої О. А., По-
точного М., у яких розглядаються загаль-
ні проблеми науки міжнародного права, 
пов’язані з виникненням нових об’єктів 
міжнародно-правового регулювання. 

Постановка проблеми та її актуаль-
ність

Система міжнародних відносин, що 
склалась до цього часу у галузі Інтернет-
регулювання, свідчить про зростання ролі 
міжнародних організацій – вони відігра-
ють істотну роль не тільки у виборі кон-
кретних напрямків і змісті співпраці, але 
і в її практичній реалізації; також міжна-
родні, зокрема, урядові організації, як ста-
більні форми багатосторонньої співпраці, 
мають між собою багатоманітні зв’язки, 
які існують завдяки постійним контактам, і 
передбачають певний ступінь участі і поін-
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У зарубіжній науковій літературі пи-
тання міжнародно-правової регламентації 
відносин в Інтернет досліджуються досить 
активно. Так, під час написання робо-
ти були враховані результати досліджень 
щодо міжнародно-правового регулюван-
ня відносин, пов’язаних з діяльністю в Ін-
тернет, правників із Західної Європи та 
США: Я. Акденіза, Т. Белла, Х. Мовлани, 
М. Фрумкіна, Д. Менте, Д. Поста, Г. Пер-
ріта, Л. Лесіга, Л. Дамавіль.

Виклад основного матеріалу
Окремими питаннями Інтернет займа-

ється велика кількість урядових і неуря-
дових організацій. Зараз розширяються їх 
функції, поглиблюється їх взаємодія між 
собою та державами. На даний момент від-
бувається розвиток системи міжнародних 
організацій у галузі Інтернет-регулюван-
ня, яка являтиметься важливою складовою 
частиною механізму управління системою 
відносин, пов’язаних з функціонуван-
ням Інтернет. А для вирішення проблем, 
пов’язаних з порушеннями певних стан-
дартів, необхідне регулювання на рівні 
міжнародних урядових організацій, які 
здатні застосовувати ефективні механіз-
ми провадження санкцій. «Це полегшить 
спільні зусилля у справі дієвого і сильного 
міжнародно-правового регулювання від-
носин, до яких залучена велика кількість 
різноманітних категорій учасників» [1]. 
Як зазначалось раніше, до компетенції 

урядових міжнародних організацій нале-
жить цілий спектр політичних і соціально-
економічних питань, пов’язаних з Інтернет, 
які стали об’єктами міжнародно-правового 
регулювання (МПР), зокрема, питання за-
хисту інтелектуальної власності (компе-
тенція ВОІВ), стандартизації (займається 
Міжнародний союз електрозв’язку – МСЕ), 
міжнародно-правові аспекти регулювання 
електронної комерції та електронного обмі-
ну даними, торгівлі (зокрема, UNCIТRAL), 
соціальних питань (компетенція ЮНЕС-
КО). Нижче розглянуто питання діяльнос-
ті організацій системи ООН щодо цих пи-
тань, а також ініціативи на рівні ООН – Гру-
пи з розгляду Інтернет-управління (World 
Group on Internet Governance – WGIG), яка 

також приділятиме основну увагу розгляду 
політичних і правових питань діяльності в 
Інтернет. 
Виходячи із класифікації груп об’єктів 

міжнародного правового регулювання Ін-
тернет1, пропонується більш детальний 
огляд напрямів подальшої діяльності між-
народних організацій в цій галузі. 
Однак, перш ніж переходити до роз-

гляду діяльності окремих спеціалізованих 
міжнародних утворень в цій галузі, слід за-
значити, що центральне місце в цій системі 
належить Організації Об’єднаних Націй. 
Зараз неможливо применшити значен-

ня системи міжнародних організацій в га-
лузі Інтернет, в центрі якої стоїть система 
ООН, та її спеціалізовані установи. Науко-
во-технічна співпраця в рамках ООН здій-
снюється в умовах співіснування, співпра-
ці держав-членів, які займають позиції, що 
різняться між собою, в силу чого розробка 
взаємо задовільних рішень вимагає довгих 
переговорів і співпраці при обговоренні 
цих проблем. У зв’язку з цим необхідно 
підкреслити значення цілей і принципів 
Статуту ООН як головного міжнародно-
правового засобу координації діяльності 
всієї системи міжнародних організацій (в 
розділі другому даної роботи вже зазна-
чались загальні принципи міжнародного 
права (МП), закріплені в Статуті ООН, які 
регулюють відносини, пов’язані з ІКТ). 
Зокрема, це стосується міжнародно-

правового регулювання групи відносин, 
що стосуються технічного функціонуван-
ня Інтернет. На відміну від міжнародного 
електрозв’язку, який розвивається впо-
рядковано, акти, що регулюють технічні 
умови розвитку Інтернет, державами при-
йняті не були: «В цей час розвиток глобаль-
ної комп’ютерної мережі забезпечується 
колективними зусиллями її користувачів, 
об’єднаних в Суспільство Інтернет» [2, c.3]. 
1 Можливо виділити два типи об’єктів регулюван-
ня, пов’язаних з функціонуванням Інтернет: 1)Тех-
нічний інжиніринг, який дозволяє співдіяти різним 
компонентам Інтернет, а також технічна координація 
ключових протоколів, адрес і імен, від яких залежить 
технічне функціонування Інтернет. 2) Питання пу-
блічної політики (зазначені нижче), які мають розгля-
датись на рівні урядів, із широким залученням гро-
мадського суспільства і бізнес-структур. 
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Кожен з її користувачів вправі внести свої 
пропозиції щодо технічного вдосконален-
ня мережі, сформулювавши проект нового 
стандарту мережі, який потім приймається 
Органом з конструювання Інтернет. Од-
нак, для рішення технічних проблем Ін-
тернет зусиль окремих користувачів, які 
координуються спільнотою Інтернет, не-
достатньо. 
Саме тому представляється актуальною 

необхідність міжнародно-правового регу-
лювання розвитку мережі на універсально-
му рівні шляхом укладання міжнародних 
договорів (або утворення нових міжнарод-
них організацій – як пропонує В. Талімон-
чик), чи, вірогідніше, на нашу думку, на-
дання додаткових функцій вже існуючим 
міждержавним організаціям. 
Міжнародний союз електрозв’язку 

(МСЕ) є однією з головних міжнародних 
організацій у сфері телекомунікацій. Осно-
вні документи Союзу – це Статут і Конвен-
ція міжнародного союзу електрозв’язку, 
ухвалені у 1992 р. і ратифіковані Україною 
11 липня, 1994 року. МСЕ належить істот-
на роль в міжнародно-правовому регулю-
ванні електрозв’язку. Він здійснює функції 
по встановленню єдиних технічних норма-
тивів для дротового зв’язку і розподілення 
частотного спектру. Згідно п.1 ст.1 Статуту 
МСЕ від 22 грудня 1992р., до цілей Союзу 
відносяться сприяння розвитку технічних 
засобів і їх найбільш ефективна експлуата-
ція. По відношенню до Інтернет вказане 
положення виявилось декларативним. Ані 
в Статуті МСЕ, ані в Конвенції МСЕ від 22 
грудня 1992 року положень щодо заходів 
по координації розвитку і використання 
комп’ютерних мереж не міститься. За від-
сутності необхідних правових положень в 
рамках МСЕ на було прийнято адекватних 
заходів, що забезпечили б функціонування 
Інтернет на базі існуючих мереж зв’язку. 
Безперечно, що із збільшенням кіль-

кості користувачів Інтернет, складності 
в отриманні інформації будуть зростати. 
Для забезпечення впорядкованого роз-
витку мережі у взаємодії з існуючими за-
собами зв’язку, держави будуть змушені 
здійснювати регулювання комп’ютерного 
зв’язку, істотним чином розширюючи 

функції МСЕ. Відповідно, розділ 7 Конвен-
ції МСЕ і Глава 4 Статуту МСЕ, що регла-
ментують сектор розвитку електрозв’язку, 
вимагатимуть істотних доповнень. В рам-
ках МСЕ повинна бути розроблена якісно 
нова концепція розвитку електрозв’язку, 
що враховуватиме закономірність взаємо-
дії електрозв’язку і комп’ютерних мереж.
Розвиток Інтернет обумовлює необ-

хідність конкретизації функцій не тільки 
МСЕ, але й інших міждержавних організа-
цій. 
Як зазначалось раніше, до цього часу 

діяльність міжнародних організацій тільки 
опосередковано сприяла розвитку мережі. 
Певні заходи, пов’язані із забезпеченням 
розвитку Інтернет, міждержавними орга-
нізаціями не здійснювались. Більше того, 
створення в рамках Міжнародної органі-
зації по стандартизації у 80-х рр. стандар-
тів OSI («Взаємодія відкритих систем») [3] 
призвело до того, що окремі частини гло-
бальної комп’ютерної мережі стали функ-
ціонувати за різними технічними стандар-
тами. Європейські мережі використовують 
стандарти OSI, а американські і ряд інших 
мереж, що входять до системи Інтернет, 
використовують протоколи ТСР\ІР.
Сприяння розвитку мережі з боку між-

народних організацій в більшості обмеж-
ується заходами загального характеру, 
які спрямовані на розвиток міжнародного 
інформаційного обміну в цілому, а не кон-
кретно мережі Інтернет. Так, наприклад, 
по відношенню до системи Інтернет засто-
совується концепція нового інформацій-
ного порядку, сформована в резолюціях 
№4\21 21 сесії Генеральної Конференції 
ЮНЕСКО і №33\115 від 18 грудня 1978р. 
Генеральної Асамблеї ООН. Одночасно 
із затвердженням концепції нового між-
народного інформаційного порядку Гене-
ральна Конференція ЮНЕСКО заснувала 
Міжнародну програму розвитку комуні-
кації, для здійснення якої була утворена 
Міжурядова Рада в складі 35 представни-
ків держав. Разом з тим варто враховувати, 
що Міжурядова Рада приймає політичні і 
економічні заходи, що забезпечують зба-
лансований інформаційний обмін між дер-
жавами. Вирішення проблем технічного 
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розвитку глобальних електронних комуні-
кацій у його компетенцію не входить.
Незалежно від можливих шляхів вирі-

шення проблеми, регулювання розвитку 
Інтернет саме на рівні міжурядових орга-
нізацій представляється досить обґрунто-
ваним: адже, не дивлячись на те, що Ін-
тернет являється технічною системою, всі 
учасники інформаційного обміну в мережі 
роз’єднані в організаційно-правовому ас-
пекті. Інтернет розвивається як децентра-
лізована система.
У порівнянні з вирішенням технічних 

питань функціонування Інтернет, участь 
міжнародних урядових організацій сто-
совно регулювання соціально-політичних 
і економічних питань Інтернет, є набагато 
більш активною. 
Стрімке поширення Інтернет в 

дев’яностих роках не відбулось би без від-
повідної внутрішньої політики і торговель-
них угод, які лібералізували впроваджен-
ня інформаційних послуг з використан-
ням телекомунікаційних засобів. Ці угоди 
передували появі Всесвітньої торгової 
організації (ВТО). Згодом їм було надано 
законного статусу у ВТО під назвою Уго-
да про базові телекомункації (WTO’s Basic 
Telecommunication Services agreements). 
Крім того, ВТО разом із ВОІВ поширює 
Угоду з торговельних аспектів прав ін-
телектуальної власності – TRIPS (Trade-
related aspects of intellectual property rights), 
яка визначає порушення авторських прав 
як бар’єр для здійснення вільної торгівлі 
і вимагає від членів ВТО притримуватись 
мінімальних стандартів захисту і впро-
вадження прав. Хоч і не безпосередньо 
пов’язане з інтелектуальною власністю в 
Інтернет, застосування стандартів TRIPS 
також може застосовуватись і до правопо-
рушень в сфері Інтернет 2. 

2 Положення TRIPS сприяє утворенню нового, 
більш високого у порівнянні з існуючим, механізму 
охорони прав на інтелектуальну власність, зокрема 
Угода зобов’язує: застосовувати норми із останньо-
го варіанту Бернської конвенції про охорону літе-
ратурних і художніх творів, тим самим розширює 
обсяг впливу охорони, наданої по Бернській кон-
венції.Положення TRIPS також зобов’язує уряди 
всіх країн впровадити дієві заходи боротьби з пірат-
ством (незаконним виробництвом і поширенням). 

В області електронної комерції про-
відна роль у роботі з правової уніфікації 
належить Комісії ООН з міжнародного 
торгового права (The UN Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL), Між-
народній торгівельній палаті та Європей-
ській економічній комісії, до основних до-
кументів яких відносяться: 

- Типовий закон UNCITRAL «Про 
електронну комерцію» 1996 року; підго-
товка Типового закону здійснювалась за 
участю представників усіх держав – чле-
нів UNCITRAL, а також таких організацій, 
як ЮНИДО, Гаазької конференції з між-
народного приватного права, Федерації 
латиноамериканських банків (FELABAN), 
Банківської федерації Європейського Спів-
товариства, Міжнародної торговельної па-
лати і ряду інших, що забезпечило широ-
ке представництво зацікавлених сторін та 
всебічне вивчення питань. 

- Стандарт UN/EDIFACT і Типова уго-
да про обмін даними при міжнародному 
комерційному використанні електронного 
обміну даними (Рекомендація № 26, при-
йнята Робочою групою по спрощенню 
міжнародних торгових процедур Європей-
ської економічної комісії ООН, 1995р., Же-
нева); 

- Єдині правила поведінки при здій-
сненні обміну комерційною інформацією з 
використанням засобів зв’язку, Міжнарод-
на торговельна палата, 1987 р.
Також, в рамках роботи UNCITRAL 

було розроблено проект Конвенції з ви-
користання електронних повідомлень 
в міжнародних контрактах [3], яка була 
прийнята у 2005 р. ООН. Ця Конвенція 
спрямована на врегулювання правил об-
міну повідомленнями стосовно міжна-
родних контрактів. В ній визначено шля-
хи встановлення розташування сторін 
контракту в е-середовищі, час та місце 
відправлення і отримання електронних 
повідомлень, використання автоматич-
них систем створення контрактів, вста-
новлено функціональні еквіваленти між 
електронними повідомленнями та папе-
ровими документами, а також між елек-
тронними методами аутентифікації та 
звичайним підписом. 
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Оподаткування електронної комерції 
також стало предметом розгляду міжнарод-
ної спільноти. Організація з економічного 
розвитку підготувала проект Документу 
щодо оподаткування фінансових опера-
цій в Інтернет [5]. Розробка цього проекту 
відбувалась у тісній співпраці з Європей-
ським Союзом і Всесвітньою Митною Ор-
ганізацією (World Customs Organization). 
10 жовтня 1998 року ОЕСD опублікува-
ла перелік 28 «Варіантів впровадження» 
(«Implementation Options») – пропозицій 
методів із оподаткування учасників елек-
тронної комерції. 
Всесвітня організації інтелектуаль-

ної власності (ВОІВ) також відіграє істот-
ну роль у сфері міжнародно-правового 
регулювання використання та охорони 
об’єктів інтелектуальної власності в Інтер-
нет. ЇЇ головна мета – забезпечення міжна-
родно-правового регулювання, захисту ін-
телектуальної власності, проведення ана-
лізу світового досвіду вирішення проблем, 
пов’язаних з міжнародним характером ді-
яльності в мережі.
В рамках діяльності цієї організації 

із захисту авторських прав слід відмітити 
підготовку так званих «Договорів в сфері 
Інтернет», які вдосконалюють механізм 
захисту авторських та суміжних прав, що 
існував до створення Інтернет, пристосо-
вуючи його тим самим до середовища циф-
рових технологій. 
Договір з авторського права – «найкра-

щий інструментарій для вирішення техно-
логічних проблем в кіберпросторі» – від-
мітив Генеральний директор ВОІВ Каміль 
Ідріс, – «ці договори представляють собою 
нову ступінь в модернізації міжнародного 
законодавства по авторському праву і су-
міжним правам в цифровій ері.… і мають 
ключове значення для подальшого розви-
тку Інтернет, електронної торгівлі і, від-
повідно, для розвитку індустрії розваг та 
інформації. Вони допоможуть забезпечити 
стан, при якому творчі діячі зможуть отри-
мати необхідний захист від піратства в Ін-
тернет» [6]. 
Однією з нагальних проблем охорони 

прав інтелектуальної власності в Інтернет 
є проблема доменних імен. ВОІВ розгля-

дає це питання, починаючи з 1996 року. 
Розвиток Інтернет породив нову конфлік-
тну ситуацію, пов’язану з використанням 
вже зареєстрованих товарних знаків в 
якості адресних найменувань інформацій-
них вузлів і сторінок у мережі (доменів) – 
кіберсквотінг («cybersquatting»). 
У 1998-1999 роках відбувся перший етап 

розгляду проблем, пов’язаних з доменними 
іменами (First WIPO Internet DN Process), 
який закінчився прийняттям Кінцевого зві-
ту 30 квітня, 1999 року і підготовкою Єдиної 
політики розгляду суперечок з приводу до-
менних імен (Uniform Domain Name Dispute 
Resolution Policy), яка була прийнята ICANN 
у грудні 1999. У 2000-2002 роках відбувся 
другий етап розгляду проблем, пов’язаних 
з доменами (Second WIPO Internet DN 
Process), який визначив інші проблемні пи-
тання в цій галузі, ніж ті, що пов’язані лише 
з торговельними марками. 
ВОІВ в 1999 р. приймається план дій 

щодо регулювання інформації у цифровій 
формі (WIPO Digital Agenda), в якому за-
кріплено цілі і напрямки діяльності ВОІВ 
у галузі розробки рішень проблем, що ви-
никають у зв’язку з впливом нових техно-
логій на права інтелектуальної власності 
– зокрема, захист авторського права, роз-
виток е-комерції, права організацій мов-
лення, принципи відповідальності сервіс-
провайдерів.
При ВОІВ створено Арбітражний 

центр із вирішення конфліктів, пов’язаних 
з незаконним використанням доменних 
імен у зонах .com, .net, чи .org, а також у 
доменних зонах деяких країн, які погоди-
лись з відповідними арбітражними функці-
ями ВОІВ. Застереження про вирішення 
подібної суперечки Арбітражним центром 
включено у Типовий договір щодо реє-
страції доменного імені в цих зонах. До 
цього часу Центром розглянуто більше 
6000 справ. Варто врахувати, що Центр 
приймає рішення тільки про неправомір-
ність використання того чи іншого іденти-
фікатора в доменному імені і не розглядає 
жодних майнових вимог, що випливають 
з цих конфліктів. Центр визначає право-
здатність сторони на використання домен-
ного імені, і якщо виявляється, що зареє-
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строване доменне ім’я вводить в оману або 
неправомірно використовується, воно має 
бути передано законному власнику. Під 
«неправомірним використанням» розумі-
ється, що доменне ім’я зареєстроване з ме-
тою продажу, здачі в оренду чи іншого від-
чуження третім особам, що мають права на 
даний ідентифікатор. Створення подібно-
го Центру є першим кроком до уніфікації 
принципів вирішення спорів, пов’язаних з 
доменними іменами.
ООН визначив саморегулювання (а та-

кож, співрегулювання), як один із важелів 
розвитку електронної комерції в світі: в 
2001 році Центром ООН із спрощення тор-
гівельних процедур і електронного бізнесу 
(Centre for Trade Facilitation and Electronic 
Business (UN/CEFACT) було підготовлено 
наступний документ: «Рекомендація №32 
– щодо інструментів саморегулювання в 
галузі електронної торгівлі (кодексах пове-
дінки)». Тема: «Спрощення торговельних 
процедур» [7, c.45-46]. Детальніше – y на-
ступному підрозділі даного розділу. 
Слід відмітити, що правові засади роз-

витку Інтернет повинні формулюватись на 
універсальному рівні не звичаєво-право-
вим шляхом, який для технічної системи 
є занадто довгим, а засобами розширення 
компетенції міжнародних організацій, зо-
крема, МСЕ. При цьому, доцільно внести 
зміни до статутів вказаних міжнародних 
організацій з метою закріплення конкрет-
них повноважень із сприяння технічному 
розвитку мережі. 
Подальші перспективи Інтернет-регу-

лювання на рівні міжнародних державних 
організацій. 
На універсальному рівні питання сут-

ності Інтернет, як сфери правового регу-
лювання, почали привертати пильну увагу. 
Як зазначалось раніше, в 2003 і 2006 роках 
відбувся ряд заходів за участю організацій 
системи ООН, присвячених саме розгляду 
перспектив розвитку Інтернет-регулюван-
ня: МСЕ було проведено Всесвітній саміт 
інформаційного суспільства (the World 
Summit on the Information Society (WSIS)3, 

3 Проведення цього заходу закріплено в наступ-
ному документі ООН: The UN General Assembly 
Resolution 56/183 (21.12.01) .

метою якого було сприяння поширенню 
Інтернет, а результатом якого стало при-
йняття Декларації принципів і Плану дій 
(Declaration of Principals and Plan of Action), 
а також рішення, згідно якого Генераль-
ний Секретар ООН сформував Робочу гру-
пу з Інтернет Регулювання (Working group 
on Internet governance – WGIG). 
Під час підготовки до першого раунду 

цього Саміту (грудень, 2003р.) вже чітко 
визначились позиції основних суб’єктів 
правового регулювання стосовно того, 
який шлях Інтернет-регулювання обрати. 
Уряди країн, що розвиваються, намагають-
ся поставити Інтернет під контроль ООН 
або установ системи ООН – так визначи-
ли позицію опонентів представники США 
і ЄС, і виступили проти таких заходів, за-
значивши, що продовжуватимуть боротьбу 
за те, щоб керування Інтернетом лишалося 
збалансованим між всіма учасниками та за-
лишилося у приватного сектора. 
Багато країн, що розвиваються, вва-

жають, що міжнародним урядовим орга-
нізаціям повинна належати важлива роль 
у керуванні Інтернет і визначенні його 
політики. Згідно зазначеної Декларації, 
країни, що розвиваються, і країни з пере-
хідною економікою вважають за необхідне 
передати ці функції структурі ООН – МСЕ. 
А на думку США, Європейського союзу, 
Японії і деяких інших країн, державне 
втручання може загальмувати розвиток 
цього динамічного засобу обміну інфор-
мацією. Одні представники міжнародної 
спільноти вважають, що Інтернет занадто 
важливий, щоб залишати його керування 
в руках однієї держави. Інші представни-
ки Інтернет-спільноти вважають, що зрос-
тання кіберзлочинності і проблеми захисту 
інтелектуальної власності вимагають втру-
чання міжнародних урядових організацій. 
Зокрема, Китай, Росія, Індія, Бразилія, Са-
удівська Аравія, Південна Африка і багато 
інших держав вважають за доцільне, щоб 
ООН належала більш важлива роль.
На Саміті WSIS 2005 р. окрему увагу 

привертали такі питання, як боротьба з 
поширенням комп’ютерних вірусів і спа-
му, підтримка свободи слова в Інтернет, 
запобігання використанню Інтернет в пра-
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вопорушних цілях (наприклад, крадіжка 
ідентифікаційної інформації). Однак, го-
ловною метою Саміту є розробка єдиної 
позиції щодо інформаційного суспільства, 
використання нових технологій для пере-
моги над бідністю і пошуку шляхів пере-
творення Інтернет у засіб обміну інформа-
цією, що є доступним для всіх. 
Координація Саміту здійснюється Ор-

ганізаційним Комітетом на вищому рівні 
(High-Level Summit Organizing Committee) 
під особистим патронажем Генерального 
секретаря ООН, а ведуча роль в проведен-
ні Саміту належить МСЕ. В роботі Саміту 
приймають участь всі відповідні організа-
ції ООН, інші міжнародні міжурядові орга-
нізації, міжнародні неурядові організації, 
представники приватного сектору, громад-
ського суспільства і медіа – для залучення 
до процесу всіх зацікавлених сторін. 
Метою першого раунду було розроби-

ти і прискорити встановлення і розбудо-
ву Інформаційного Суспільства для всіх, 
а результатом цього стало прийняття Де-
кларації принципів і Плану Дій. Зараз 
робочі групи працюють над визначенням 
механізмів Інтернет-управління і фінансу-
вання. Безпосередньо, до завдань Робочої 
групи з Інтернет регулювання (Working 
Group on Internet Governance – WGIG) від-
носяться розробка визначення термінів Ін-
тернет-регулювання, ідентифікація питань 
публічної політики, що стосуються Інтер-
нет-регулювання, розробка спільного ро-
зуміння повноважень і зобов’язань урядів, 
міжнародних організацій і інших зацікав-
лених учасників міжнародних відносин у 
галузі Інтернет, так само, як і приватного 
сектору і громадського суспільства в розви-
нених країнах, і країнах, що розвиваються. 
Визначення кола питань, що потребують 
подальшого розгляду і вивчення, обумов-
люється тим, що при підготовці до прове-
дення Саміту було виявлено, що не існує 
єдиного розуміння ключових питань, зо-
крема, сутності і механізмів самого Інтер-
нет-регулювання. 
Наприклад, позиція США полягає в 

тому, що Інтернет-регулювання має здій-
снюватись при багатосторонньому підході 
і обов’язково регулюватись приватним сек-

тором (тобто, залишити управління мере-
жею в повноваженні ІСАNN). Така позиція 
не отримує підтримки в країнах, що розви-
ваються, адже, вони зазначають, що є не-
достатньо залученими до сучасної системи 
регулювання, в той час як Інтернет довгий 
час лишався монополією США, і його по-
тужність зростає по всьому світу, ІСАNN не 
може лишатись контролюючою установою. 
Пропозиція країн, що розвиваються, 

щодо Інтернет-регулювання є наступною: 
адміністративні і технічні питання, такі 
як розподілення (розміщення) ресурсів і 
управління іменами повинні знаходитись в 
компетенції міжнародної організації, такої 
як, МСЕ, що належить до системи агенцій 
ООН. 
Позицію США щодо того, що управ-

ління Інтернетом має лишатись в ICANN, 
також підтримують ЄС, Японія і Австра-
лія. Представники цих країн впевнені, що 
адміністрування Інтернет на рівні МСЕ 
спричинить встановлення бюрократично-
го контролю над ресурсами мережі. 
На нашу думку, такі побоювання не є 

досить виправданими. По-перше, управ-
ління Інтернет ресурсами, яке здійснюєть-
ся зараз ICANN, також має свої недоліки – 
непрозорість і відсутність представництва 
в процесі функціонування і прийняття 
рішень вже не відповідають характеру Ін-
тернет, який перетворився на глобальний 
медіа-ресурс. При поширенні Інтернет, все 
більший розмах отримали такі проблеми, 
як дитяча порнографія і спам, порушення 
прав інтелектуальної власності. Певні пи-
тання стосовно контенту Інтернет-ресурсів 
повинні стати об’єктами регулювання саме 
міждержавних організацій. При цьому, пи-
тання зміни суб’єкту адміністрування Ін-
тернет не буде вирішуватись до проведен-
ня наступного раунду WSIS, а визначення 
термінів, що стосуються Інтернет-регулю-
вання, і того, який орган цим займається, 
має бути здійснено найближчим часом. 
Ці питання намагались вирішити під час 
першого раунду переговорів, але значна 
розбіжність думок з цього питання запо-
бігла прийти до одностайного визначення, 
а відтак, і до Плану Дій конкретних норм 
з цього приводу включено не було – авто-
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ри обмежились лише загальним формулю-
ванням декларативних принципів регулю-
вання Інтернет «згідно загальновизнаних 
норм міжнародного співтовариства і від-
критості інформаційного суспільства». 
Результатом Саміту став документ, який 

підтвердив основні положення Декларації 
принципів, прийнятої в Женеві в 2003р. Ро-
боча група з управління Інтернет (Working 
Group on Internet Governance – WGIG) при-
йняла документ, в якому зазначені основні 
напрямки розвитку Інтернет-управління 
на міжнародному рівні. Зокрема, в доку-
менті міститься ряд важливих положень 
щодо визначення самого управління мере-
жею, суб’єктів такого управління та шляхів 
його вдосконалення. Управління Інтернет 
визнається важливим елементом Інформа-
ційного суспільства, яке впливає на значну 
кількість питань державної політики. Та-
кож було визначено зобов’язання урядів, 
міжурядових і неурядових міжнародних 
організацій, а також приватного сектору 
і громадської спільноти країн. Інтернет-
управління було визначено як «розробка 
і застосування урядами, приватним секто-
ром і громадським суспільством спільних 
принципів, норм, правил, процедур при-
йняття рішень та програм, які формують 
еволюцію та використання Інтернет» [8]. 
Стосовно спільного управління Інтернет, 
то визначалось, що кожен учасник має від-
повідати за регулювання окремих аспектів 
Інтернет. Так, наприклад, закріплювалось, 
що державна політика є виключно преро-
гативою урядів, приватний сектор впливає 
на розвиток Інтернет в технічній та еко-
номічній сферах, міжурядові організації 
повинні продовжувати процес координа-
ції вирішення питань державної політики 
щодо Інтернет, а міжнародні неурядові 
організації мають продовжувати розробку 
технічних стандартів Інтернет. 
Позитивним в цьому документі є на-

магання покращити координацію діяль-
ності міжнародних урядових і неурядових 
міжнародних організацій стосовно Інтер-
нет-регулювання. Також в документі за-
значено необхідність розробки відповід-
ної регіональній політики для гарантуван-
ня забезпечення національних інтересів і 

прав країн певного регіону при управлінні 
їх власними Інтернет – ресурсами. Інший 
позитивний момент – це окремо визначена 
необхідність усебічної підтримки кібербез-
пеки та боротьби із кіберзлочинністю, бо-
ротьба зі спамом. 
Зазначено, що робота з цього приводу 

має продовжуватись і було запропоновано 
провести Форум з Інтернет – регулювання 
під егідою генерального секретаря ООН, 
який би визначив наступні питання: ви-
значення ключових питань державної по-
літики у цій галузі, прискорення взаємодії 
між суб’єктами такого регулювання, про-
ведення відповідної наукової експертизи, 
надання рекомендацій.
Для виконання вищенаведених за-

вдань було запропоновано План дій щодо 
Інтернет – регулювання. Характерною 
ознакою його стало визначення окремих 
напрямків подальшої роботи учасників 
Саміту з визначенням відповідальних між-
урядових організацій. Зокрема, до них 
було включено визначення ролі урядо-
вих структур та інших учасників сприян-
ня розвитку ІКТ на міжнародному рівні 
(відповідальні організації – ECOSOC/UN 
Regional Commissions/ITU), інформаційна і 
комунікаційна інфраструктура – (ITU), до-
ступ до інформації і знань (ITU/UNESCO), 
безпечне користування ІКТ (ITU), елек-
тронне урядування та (UNDP/ITU), елек-
тронна комерція (WTO/UNCTAD/ITU/
UPU), е-освіта (UNESCO/ITU/UNIDO), 
е-медицина (WHO/ITU), міжнародна і ре-
гіональна співпраця на рівні регіональних 
комісій ООН та інших організацій (UNDP/
ITU/UNESCO/ECOSOC).
Висновки. Сутність проблем, пов’язаних 

з Інтернет-регулюванням, полягає в тому, 
що їх вирішення не може бути знайдене 
поза рамками глобальної співпраці, адже 
«виникнення потреби вирішення глобаль-
них проблем не просто спричиняє розши-
рення функцій і компетенції міжнародних 
організацій, а й означає якісно новий етап 
в розвитку останніх» [9]. 
При здійсненні правового регулюван-

ня Інтернет, слід враховувати головну 
ознаку цієї інформаційної мережі, а саме, 
її «міжнародний» характер, який повинен 
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знайти відповідне відображення як в на-
ціональному праві, так і в міжнародному 
праві. Основним завданням міжнародно-
правового регулювання в даній сфері є за-
безпечення взаємодії держав і координа-
ція їхніх зусиль в організації всесвітнього 
інформаційного обміну4.Формою такого 
співробітництва, перш за все, має стати ро-
бота в міжнародних урядових і неурядових 
організаціях, а результатом – розробка та 
прийняття міжнародних угод, модельних 
актів по всьому спектру правовідносин, що 
виникають при використанні нових ІКТ, і 
зокрема, Інтернет. 
Механізм прийняття рішень міжнарод-

ними організаціями має істотні позитивні 
сторони, що отримують велике значення в 
цей період становлення системи міжнарод-
ного регулювання Інтернет. Міжнародним 
організаціям належить роль центрів з об-
говорення, вивчення, підготовки, узго-
дження і прийняття рішень з відповідних 
питань. Ці рішення оформлюються шля-
хом рекомендацій чи угод між державами. 
Зростає роль організацій як центрів по 
врегулюванню співпраці в даній області. 
Організації – не тільки засоби досягнен-
ня рішення, але й активні учасники регу-
лювання. Вони приймають рішення, які 
отримують юридично – обов’язкову силу, 
а також самі є сторонами в міжнародних 
договорах і т.д. Завдяки міжнародним ор-
ганізаціям вирішення міжнародних про-

4 До речі, така позиція знайшла своє відображення 
і в українському законодавстві – в Указі Президента 
«Про заходи щодо розвитку національної складової 
глобальної інформаційної мережі Інтернет та забез-
печення широкого доступу до цієї мережі в Укра-
їні» від 31 липня 2000 року N 928/2000 зазначено, 
що «Міністерству закордонних справ України, Мі-
ністерству економіки України із залученням інших 
центральних органів виконавчої влади: опрацю-
вати питання щодо вступу України до відповідних 
міжнародних організацій, що займаються питан-
нями розвитку телекомунікаційних систем, захис-
ту прав на інформацію, протидії поширенню ін-
формації, яка завдає шкоду людині і громадянину, 
суспільству і державі ». (Указ Президента України 
«Про заходи щодо розвитку національної складової 
глобальної інформаційної мережі Інтернет та забез-
печення широкого доступу до цієї мережі в Украї-
ні» вiд 31.07.2000  № 928/2000 // Офіційний вісник 
України – 2000. – № 31. – С.11) 

блем, пов’язаних з Інтернет, являється 
предметом широкого політичного розгля-
ду та створює сприятливі умови для всебіч-
ного залучення світової спільноти. 
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Subjects of interntional legal 
regulation of the Internet. Activitites of the 
international state organizations in the fi eld 

of Internet- relationas regulation.
The current system of international 

relations in the fi eld of Internet regulation 
testifi es the growing role of international 
organizations – they play an important 

АНОТАЦІЯ 
Система міжнародних відносин, що скла-

лась до цього часу у галузі Інтернет-регулю-
вання, свідчить про зростання ролі міжна-
родних організацій – вони відіграють істотну 
роль не тільки у виборі конкретних напрям-
ків і змісті співпраці, але і в її практичній 
реалізації.
Через те, що розвиток Інтернет має за-

гальний характер і стосується умов еконо-
мічно-соціального розвитку світової спільно-
ти і, спричинивши  появу проблем, спільних 
для всіх країн – відтак, неможливо буде зна-
йти їх задовільне вирішення поза межами 
спільної діяльності держав. Необхідність 
стабільної багатосторонньої співпраці є 
невід’ємною умовою вирішення питання уні-
версального характеру - створення системи 
міжнародно-правового регулювання відносин 
в мережі Інтернет.  

role in the choice of specifi c directions 
and content of cooperation, as well as in its 
practical implementation; also international 
organizations, in particular governmental 
organizations, as stable forms of multilateral 
cooperation, have a multifaceted link between 
each other through ongoing contacts and 
with a certain degree of involvement and 
awareness of specifi c international activities.
Due to the fact that the development of the 
Internet is of a general nature and concerns 
the conditions of economic and social 
development of the world community and, 
causing problems common to all countries, 
it will not be possible to fi nd a satisfactory 
solution beyond the joint activity of states. 
The need for stable multilateral cooperation 
is an indispensable condition for resolving this 
issue of universal nature. However, different 
groups of countries (developed countries, 
countries with transition economies, 
developing countries) are characterized by a 
mismatch of approaches and means of solving 
such problems, as well as a mismatch in the 
priorities of foreign and national policy of 
cyberlaw.

Keywords: Legal regulation of Internet, 
International Governmental Organizations, 
international and legal regulation. 
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Стаття присвячена визначенню право-
вого статусу Азовського моря та Керченської 
протоки, а також аналізу Договору між 
Україною та Російською Федерацією про 
співробітництво у використанні Азовського 
моря і Керченської протоки.
Ключові слова: Азовське море, Керченська 

протока, внутрішні води, Керченський Договір, 
право транзитного проходу, міжнародне суд-
ноплавство.
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якщо вони прямують до українського або 
російського порту чи повертаються з нього;

3 . Військові кораблі або інші державні 
судна третіх держав, що експлуатуються в 
некомерційних цілях, можуть заходити в 
Азовське море та проходити Керченською 
протокою, якщо вони прямують з візитом 
чи діловим заходженням до порту однієї із 
Сторін на її запрошення або дозвіл, пого-
джений з іншою Стороною.
Тобто Керченським Договором, серед 

іншого, визначено, що військові кораблі 
або інші державні судна третіх держав, що 
експлуатуються в некомерційних цілях, не 
можуть на запрошення України заходити в 
Азовське море та проходити Керченською 
протокою без згоди Російської Федерації. 
Також в абзаці першому статті 1 Кер-

ченського Договору зазначено, що Азовське 
море та Керченська протока історично є вну-
трішніми водами України і Російської Феде-
рації.
Враховуючи це твердження у Керчен-

ському Договорі, вбачаємо за слушне звер-
нути увагу на деякі дійсно історичні факти.
Так, близько 150 тисяч років до н.е. у 

Криму були розташовані знайдені археоло-
гами неандертальські поселення.
Першими відомими за назвами наро-

дами Криму були кіммерійці і таври (І тис. 
до н. е).
У VII – V століттях до н.е. грецькі ко-

лоністи засновують на території Криму по-
селення Пантікапей (на території сучасної 
Керчі), Херсонес (на території сучасного 

24.12.2003 Президент України Л. Кучма 
та Президент Російської Федерації В. Путін 
підписали в українському місті Керч доку-
мент під назвою «Договір між Україною та 
Російською Федерацією про співробітни-
цтво у використанні Азовського моря і Кер-
ченської протоки»1 (далі – Керченський До-
говір).
Стаття 2 Керченського Договору містить 

наступні приписи:
1. Торговельні судна та військові кора-

блі, а також інші державні судна під пра-
пором України або Російської Федерації, 
що експлуатуються в некомерційних цілях, 
користуються в Азовському морі та Керчен-
ській протоці свободою судноплавства;

2 . Торговельні судна під прапорами 
третіх держав можуть заходити в Азовське 
море і проходити Керченською протокою, 

1 Договір між Україною та Російською Федера-
цією про співробітництво у використанні Азов-
ського моря і Керченської протоки: Договір від 
24.12.2003 р. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/643_205.
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Севастополя), Керкінітиду (на території су-
часної Євпаторії), Феодосію та інші населені 
пункти.  
Проходили століття. На Кримському 

півострові з’являлися та зникали народи, 
культури та міста. Регіон став останнім при-
тулком для скіфської державності – з ІІ ст. 
до н. е. до ІІІ ст. н. е. в Криму існувала піз-
ньоскіфська держава із столицею у Неаполі 
Скіфському (територія сучасного Сімферо-
поля). У різні часи на Крим поширювалася 
влада Римської імперії, готів, гунів, Візантії, 
хозарів, печенігів, половців та інших наро-
дів. Східний Крим, ймовірно, входив у Х–ХІ 
століттях до складу Тмутараканського кня-
зівства, яке було частиною Київської Русі. 
У ХІІІ столітті монгольське військо хана 

Батия підпорядковує Крим собі. Півострів 
стає складовою Золотої Орди.
З 1441 по 1783 роки (близько 350 ро-

ків) у Криму, Північному Приазов’ї та 
Причорномор’ї існувала держава крим-
ських татар під назвою «Кримське ханство».
У 1783 році Російська імперія анексує 

Кримське ханство. Кримський півострів 
залишається у складі імперії 134 роки, яка 
у 1917 році припинила своє існування як 
суб’єкт міжнародного права.
Щодо історії використання Азовсько-

го моря та Керченської протоки необхідно 
стисло зазначити наступне. 
Керченська протока у давні часи мала 

назву Босфор Кіммерійський.
Загальновідомим є те, що греки нази-

вали Азовське море Меотійським озером, 
римляни – Меотійським болотом, меоти – 
Темеринда, араби – Бараль-Азов, турки – 
Бахр-Ассак, слов’яни називали море Синім 
і, за іншою версією, Сурозьким, генуезці та 
венеціанці – Mare Tane тощо. Кожний на-
род, який проживав на території Кримсько-
го півострова, сучасних Херсонської, Запо-
різької, Донецької, Ростовської областей та 
Краснодарського краю, використовуючи 
Азовське море, давав йому власну назву.
З часів Середньовіччя генуезці та вене-

ціанці почали складати лоції і морські карти 
Азовського моря.
Отже, тисячі років Азовське море (Мео-

тійське озеро, Меотійське болото, Темерин-
да, Бараль-Азов, Бахр-Ассак, Сурозьке море, 

Mare Tane тощо) використовувалося багать-
ма народами, що підтверджується чисель-
ними доказами.
Цікавим є також те, що Азовське море є 

найменшим за глибиною у світі та одночас-
но найбільш континентальним - найвіддале-
нішим від океану.
З 1921 по 1954 роки Крим входив до 

Російської Радянської Федеративної Соціа-
лістичної Республіки у складі Союзу Радян-
ських Соціалістичних Республік. Водночас, 
між Краснодарським краєм і Кримською 
АСРР був визначений адміністративний 
кордон у Керченський протоці, про що свід-
чать радянські документи.
На підставі Закону Верховної Ради Со-

юзу Радянських Соціалістичних Республік 
«Про передачу Кримської області зі складу 
РРФСР до складу УРСР»2 Кримська область 
була передана зі складу РРФСР до складу 
УРСР. Кордон по морю між республіками 
відображали навіть на деяких картах дру-
карським способом.

12.06.1990 З’їзд Народних Депутатів Ро-
сійської Радянської Федеративної Соціаліс-
тичної Республіки проголосив державний 
суверенітет Російської Радянської Федера-
тивної Соціалістичної Республіки3.

24.08.1991 Верховна Рада УРСР прого-
лосила незалежність України та створення 
самостійної української держави – України4.
На завершення нашого стислого істо-

ричного екскурсу необхідно також звернути 
увагу на Угоду про створення Співдружнос-
ті Незалежних Держав5 (далі – Біловезька 
Угода). Як було констатовано у Біловезькій 

2 Про передачу Кримської області зі складу 
РРФСР до складу УРСР: Закон від 26.04.1954 р.
URL: // https://archives.gov.ua/Sections/Crimea_50/
photos_03.php?3.
3 О государственном суверенитете Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Респу-
блики: Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 г.-
№ 22-1. URL: // https://legalacts.ru/doc/deklaratsija-
snd-rsfsr-ot-12061990-n-22-1/.
4 Про проголошення незалежності України: 
Постанова Верховної Ради  Української РСР від 
24.08.1991 р. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1427-12.
5 Угода про створення Співдружності Незалежних 
Держав (укр/рос): Угода від 08.12.1991 р. (ратифікація
від 10.12.1991 р.) URL: // https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/997_077.
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Угоді, Союз Радянських Соціалістичних 
Республік як суб’єкт міжнародного права 
і геополітична реальність припиняє своє 
існування. Тобто Біловезькою Угодою по-
ставлена історична «крапка» у «житті» над-
держави минулого – Радянського Союзу.
З викладених вище фактів стає зрозумі-

лим, що з часів проживання неандертальців 
у Тавриді-Криму (приблизно 150 тисяч ро-
ків до н.е.) до поточного 2020 року держави 
з назвами «Україна» та «Російська Федера-
ція» користуються водами Азовського моря 
та Керченської протоки лише неповних 30 
років.
Отже, на загальному історичному тлі, а 

також враховуючи сукупність загальновідо-
мих фактів, твердження про певну «історич-
ну належність» вод Азовського моря та Кер-
ченської протоки, що міститься у Керчен-
ському Договорі, є відхиленням від істини.
Необхідно також зазначити, що твер-

дження у Керченському Договорі про те, що 
Азовське море та Керченська протока є «вну-
трішніми водами України і Російської Феде-
рації» вочевидь не відповідають приписам 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй з 
морського права 1982 року6 (далі – Конвен-
ція з морського права), сторонами якої є як 
Україна, так і РФ, оскільки внутрішні води 
можуть належати одній державі, а не двом, 
що прямо підтверджується змістом статей 8 
та 10 Конвенції з морського права.
Окрім цього, статтею 8 Конвенції з мор-

ського права встановлено, що лише води, 
розташовані в бік берега від вихідної лінії 
територіального моря, складають частину 
внутрішніх вод.
Отже, Азовське море та Керченська про-

тока не є «внутрішніми водами» ні України, 
ні РФ, ні двох держав одночасно. Як слід-
ство, абзац перший статті 1 Керченського 
Договору прямо суперечить статтям 8 та 10 
Конвенції з морського права.

6 Конвенция Организации Объединенных На-
ций  по морскому праву (ратифікована Законом 
України «Про ратифікацію Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та 
Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції 
Організації Об’єднаних Націй з морського права 
1982 року» № 728-XIV від 03.06.1999 р.) URL: // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057.

Також в абзаці другому статті 1 Керчен-
ського Договору зазначено, що Азовське 
море розмежовується лінією державного 
кордону відповідно до угоди між Сторона-
ми.
Необхідно звернути увагу на те, що після 

набуття незалежності Україна наполягала 
на поділі простору Азово-Керченської ак-
ваторії та встановленні делімітаційної лінії, 
в тому числі у Чорному морі, відповідно до 
Конвенції з морського права.
Так, у 1992 році, у відповідь на запро-

шення Генерального Секретаря Організації 
Об’єднаних Націй взяти участь у Конвенції 
з морського права, Україною було передано 
до Організації Об’єднаних Націй перелік 
географічних координат точок, які визнача-
ють вихідні лінії для виміру ширини тери-
торіального моря, виключної економічної 
зони та континентального шельфу в Чорно-
му та Азовському морях.
Однак, не дивлячись на 36 раундів пе-

реговорів між Україною та РФ, які трива-
ли з перервами з 16.10.1996 по 03.03.2011, 
Азово-Керченська акваторія не була розме-
жована державним або морським кордоном, 
оскільки російська сторона не виявляла ба-
жання встановлювати кордон згідно із Кон-
венцією з морського права та навмисно за-
тягувала переговори.
Окрім цього, РФ відмовлялася здійсню-

вати делімітацію Азово-Керченської аква-
торії на основі республіканських кордонів, 
вказаних у радянських картах. 
Також є всі підстави вважати, що укла-

дення у 2003 році Керченського Договору 
було наслідком примусу України шляхом 
погрози силою або її застосування з боку РФ.
Так, у вересні 2003 року російська сто-

рона спровокувала дуже серйозну кризу у 
відносинах з Україною шляхом протиправ-
ного, несанкціонованого українською сторо-
ною будівництва насипної дамби у Керчен-
ській протоці між російським Таманським 
півостровом та українським островом Коса 
Тузла. Ще тоді Російська Федерація мала на-
мір фактично порушити територіальну ці-
лісність України та недоторканності її кор-
донів.
Ситуація була настільки критичною, що 

навіть український парламент, з метою за-
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безпечення належного контролю за режи-
мом державного кордону України в районі 
острова Коса Тузла та прилеглій акваторії 
Керченської протоки, діяльністю органів 
державної влади та посадових осіб щодо за-
безпечення територіальної цілісності Украї-
ни та недоторканності її кордонів, постано-
вив утворити Тимчасову спеціальну комісію 
Верховної Ради України щодо забезпечення 
парламентського контролю за режимом дер-
жавного кордону України в районі острова 
Коса Тузла7.
Загальновідомо, що з метою уникнення 

міждержавного збройного конфлікту, кро-
вопролиття та смертей тисяч українських 
громадян, Президент України Л. Кучма був 
змушений особисто втрутитися у конфлікт 
навколо острова Коса Тузла та підписати з 
Президентом РФ В. Путіним дуже сумнів-
ний з юридичної та фактичної точок зору 
Керченський Договір. Пізніше Верховна 
Рада України за поданням Л. Кучми поста-
новила ратифікувати Керченський Договір8. 
Але після підписання Керченського До-

говору гостра фаза конфлікту між Україною 
та РФ зникне лише на 10 років. З лютого 
2014 року РФ повністю окупувала терито-
рію Кримського півострова, а також при-
леглі до нього українські морські акваторії, 
загальна приблизна площа яких дорівнює
100 тисяч квадратних кілометрів. 
У світлі вищевикладеного інциденту на-

вколо українського острову Коса Тузла та, 
як його наслідок, укладення Керченського 
Договору, необхідно звернути особливу ува-
гу на припис статті 52 Віденської конвен-
ції про право міжнародних договорів 1969 
року9.

7  Про утворення Тимчасової спеціальної комісії 
Верховної Ради України щодо забезпечення пар-
ламентського контролю за режимом державного 
кордону України в районі острова Коса Тузла: По-
станова Верховної ради України від 23.10.2003 р. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1235-15.
8 Про ратифікацію договору між Україною та Ро-
сійською Федерацією про співробітництво у вико-
ристанні Азовського моря і Керченської протоки: 
Закон України від 20.04.2004 р. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1682-15. 
9 Віденська Конвенція про право міжнародних до-
говорів: Конвенція від 23.05.1969 р. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118.

Згідно із цим приписом договір є неваж-
ним (російською мовою – «ничтожным»), 
якщо його укладення стало результатом 
погрози силою або її застосування на по-
рушення принципів міжнародного права, 
втілених у Статуті Організації Об’єднаних 
Націй.
Отже, з огляду на припис статті 52 Ві-

денської конвенції про право міжнародних 
договорів та фактичні обставини укладен-
ня Керченського Договору, можна дійти до 
висновку, що Керченський Договір не має 
юридичної сили.
Щодо правого статусу Азово-Керченської 

акваторії необхідно зазначити наступне.
Азовське море є напівзамкнутим відпо-

відно до статті 122 Конвенції з морського 
права.
Загальна площа Азовського моря дорів-

нює 37600 квадратних кілометрів, його мак-
симальна довжина дорівнює 224 милі, мак-
симальна ширина – 109 миль.
Є фактом, що площа цього моря є воче-

видь достатньою для того, щоб містити як 
територіальне море двох прибережних дер-
жав – України та РФ, так і їх виключні еко-
номічні зони. 
У свою чергу, Керченська протока, вра-

ховуючи її ширину, містить територіальне 
море як України, так і РФ.
Водночас, Керченська протока є між-

народною протокою на підставі статті 37 
Конвенції з морського права, оскільки вона 
безпосередньо з’єднує виключні економічні 
зони Азовського та Чорного морів.
Враховуючи все вище викладене, а та-

кож приписи статей 38 та 44 Конвенції 
з морського права, усі судна та літальні 
апарати, у тому числі третіх держав (а не 
тільки України або РФ), можуть користу-
ватися правом транзитного проходу Кер-
ченською протокою, якому не повинно 
чинитися перешкод, та заходити в Азов-
ське море.
Також на підставі статті 52 Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів 
Україна може повідомити всі держави світу 
та інших відповідних суб’єктів міжнародно-
го права про те, що Керченський Договір не 
має юридичної сили.
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The legal status of the Sea of Azov and the 
Kerch Strait

The article is devoted to determining the 
legal status of the Sea of Azov and the Kerch 
Strait and Agreement between Ukraine and 
Russian Federation on cooperation in the use 
of the Sea of Azov and the Kerch Strait (Kerch 
Agreement) analysis.

The authors of the article made three main 
conclusions: 

1) The Kerch Strait and the Sea of Azov 
are not historic internal waters of Ukraine and 
Russian Federation;

2) The Agreement between Ukraine 
and Russian Federation on cooperation in the 
use of the Sea of Azov and the Kerch Strait is 
void in accordance with article 52 “Coercion of 
a State by the threat or use of force” of Vienna 
Convention on the law of treaties and due to 
the Russian aggressive provocation near the 
Tuzla island in 2003 that led the signing of the 
Kerch Agreement;

3) Under article 37 of the United Na-
tion Convention on the Law of the Sea the 
Kerch Strait is an international strait. All 
ships and aircraft enjoy the right of transit 
passage of the Kerch Strait, which shall not 
be impeded. 

Keywords: the Sea of Azov, the Kerch Strait, 
Kerch Agreement, internal waters, right of transit 
passage, international navigation. 

SUMMARY 
The article is devoted to determining the legal 

status of the Sea of Azov and the Kerch Strait and 
Agreement between Ukraine and Russian Federa-
tion on cooperation in the use of the Sea of Azov and 
the Kerch Strait analysis.

Keywords: the Sea of Azov, the Kerch Strait, in-
ternal waters, Kerch Agreement, right of transit pas-
sage, international navigation. 
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ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ, ÇÀÂÄÀÍÜ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ: 
ÍÅÎÁÕ²ÄÍ²ÑÒÜ ×È ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÄÎÖ²ËÜÍ²ÑÒÜ

В статье анализируется законодатель-
ство Украины, регулирующее правовой ста-
тус Государственной аудиторской службы 
Украины и нормативно-правовые акты, ко-
торые определяли правовой статус и задачи 
ее прототипов, исполняющих соответству-
ющие функции в сфере контроля публичных 
финансов с 1993 года – Государственной 
контрольно-ревизионной службы Украины, 
Главного контрольно-ревизионного управ-
ления Украины, Государственной финан-
совой инспекции Украины. Указывается на 
не всегда взвешенную политику государства 
относительно изменения названия указан-
ного субъекта контроля, а соответственно 
принятия нормативно-правовых актов, 
определяющих его правовой статус, посколь-
ку это, в большинстве случаев, существенно 
не влияло на изменение его задач. Сосредо-
тачивается внимание на нормативных 
актах, в которых идет речь об образовании 
Офиса финансового контроля и формулиру-
ются предложения о необходимости усовер-
шенствования его статуса.
Ключевые слова: публичный финансо-

вий контроль, публичные финансы, право-
вой статус, задачи, Государственная ауди-
торская служба Украины, Государственная 
контрольно-ревизионная служба Украины, 
Главное контрольно-ревизионное управле-
ние Украины, Государственная финансовая 
инспекция Украины, Офис финансового кон-
троля.

 ÀÍÄÐÓÙÅÍÊÎ Ãàëèíà Ñåðã³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, àñèñòåíò 
êàôåäðè ô³íàíñîâîãî ïðàâà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà

Постановка проблеми
З моменту проголошення України неза-

лежною державою були створені відповідні 
суб’єкти, що здійснюють публічний фінан-
совий контроль. Існування таких органів є 
необхідністю будь-якої держави, яка нама-
гається належним чином, ефективно, своє-
часно контролювати рух публічних фінансів 
та інших публічних фінансових ресурсів. За-
вданнями суб’єктів, що здійснюють публіч-
ний фінансовий контроль є як попереджен-
ня вчинення правопорушень у фінансовій 
сфері, так і їх виявлення, застосування, у разі 
необхідності, відповідних заходів впливу до 
порушників фінансової дисципліни. Одним 
із таких суб’єктів є на сьогодні Державна 
аудиторська служба України, яка пройшла 
довгий шлях розвитку, зміни назви, завдань 
та правового статусу. Нині питання удоско-
налення її правового статусу набувають ак-
туальності у зв’язку із реформами, що про-
водяться в нашій державі, пропонованою 
зміною її назви на Офіс фінансового контр-
олю. Враховуючи це, існує необхідність у 
дослідженні нормативно-правових актів, 
що регулюють правовий статус Державної 
аудиторської служби України так і законо-
давства, що стосувалося її прототипів, які 
виконували відповідні функції з 1993 року.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питанням фінансового контролю, у тому 
числі і діяльності суб’єктів, які його здійсню-
ють, приділяли увагу представники як юри-
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дичної (Е.Дмитренко [22], О.Орлюк [24], 
Л.Савченко [25; 27], В.Панькевич, С.Сідак 
[25] та ін.) так і економічної наук (М.Базась 
[17], І.Богданюк [18], П.Германчук [29], 
Г.Дмитренко [21], І.Іванова [23], О.Шевчук 
[28] та ін.). Юристі-фінансисти зосереджува-
лися на аналізі нормативно-правових актів, 
визначаючи завдання, функції, повноважен-
ня Державної контрольно-ревізійної служби 
України, Головного контрольно-ревізійного 
управління України, Державної фінансової 
інспекції України, Державної аудиторської 
служби України, а представники економіч-
ної науки досліджували особливості здій-
снення цими суб’єктами контрольних захо-
дів, проблеми методології контролю тощо. 

Метою статті є аналіз нормативно-пра-
вових актів, що стосуються правового стату-
су Державної аудиторської служби України 
та суб’єктів, які здійснювали фінансовий 
контроль з 1993 року і є її прототипами, 
окреслення пропозицій щодо удосконален-
ня чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу
З моменту проголошення незалежності 

України виникла необхідність у створенні 
суб’єкта, який би здійснював державний фі-
нансовий контроль. 26 січня 1993 року було 
прийнято Закон України «Про державну 
контрольно-ревізійну службу в Україні» 
[9], що визначав статус державної контр-
ольно-ревізійної служби в Україні, її функ-
ції та правові основи діяльності. Отже, було 
створено Державну контрольно-ревізійну 
службу України, що діяла при Міністерстві 
фінансів України і підпорядковувалася Мі-
ністру фінансів України та складалася з Го-
ловного контрольно-ревізійного управління 
України, контрольно-ревізійних управлінь 
в Республіці Крим, областях, містах Києві 
і Севастополі, контрольно-ревізійних під-
розділів (відділів, груп) в районах, містах і 
районах у містах. У свою чергу, керівник Го-
ловного контрольно-ревізійного управління 
був заступником Міністра фінансів України, 
що призначався Кабінетом Міністрів Украї-
ни за поданням Міністра фінансів України. 
Оскільки правовий статус цього контроль-
ного органу, з моменту створення, визна-

чався саме законом, це свідчило про його 
важливу роль у здійсненні державного фі-
нансового контролю.
Законом України «Про державну контр-

ольно-ревізійну службу в Україні» [9] було 
визначено і головні завдання Державної 
контрольно-ревізійної служби України: 
здійснення державного контролю за ви-
трачанням коштів і матеріальних ціннос-
тей, їх збереженням, станом і достовірністю 
бухгалтерського обліку і звітності в мініс-
терствах, відомствах, державних комітетах, 
державних фондах, бюджетних установах, а 
також на підприємствах, і в організа ціях, які 
отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та 
державних валютних фондів, розроблення 
пропозицій щодо усунення виявлених недо-
ліків і порушень та запобігання їм у подаль-
шому. Окрім цього у Законі зазначалося, що 
державний контроль здійснюється у формі 
ревізій і перевірок. Із викладеного зрозумі-
ло, що: при формулюванні завдань Держав-
ної контрольно-ревізійної служби законо-
давець не вживав терміну «фінансовий»; у 
своїй діяльності, при здійснення контролю 
дана служба використовувала два методи 
– ревізію і перевірку, зміст яких визначала 
стаття 2 вказаного Закону; основне завдан-
ня – це здійснення державного контролю у 
фінансовій сфері. Так як основним методом 
контролю, який використовувала Державна 
контрольно-ревізійна служба була ревізія, 
то можливо говорити про те, що назва да-
ного суб’єкта в цілому відповідала змісту її 
діяльності. У статті 7 Закону України «Про 
державну контрольно-ревізійну службу в 
Україні» зазначалося, що Положення про 
державну контрольно-ревізійну службу 
України затверджується Кабінетом Міні-
стрів України. Таке Положення не було за-
тверджено.
Указом Президента України від 15 груд-

ня 1999 року №1573/99 [11] статус Головно-
го контрольно-ревізійного управління було 
прирівняне до Державного комітету Украї-
ни, але не було змінено ні його завдання, ні 
функції. 
У 2000 році, з метою посилення контр-

олю за дотриманням фінансової дисциплі-
ни, цільовим та ефективним використанням 
бюджетних коштів, державного і комуналь-
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ного майна, активізації щодо усунення ви-
явлених порушень і недоліків, Указом Пре-
зидента України «Про заходи щодо підви-
щення ефективності контрольно-ревізійної 
роботи» від 27 серпня 2000 р. № 1031 [10] 
було встановлено, що Головне контрольно-
ревізійне управління України є централь-
ним органом виконавчої влади, який забез-
печує у встановленому порядку реалізацію 
державної політики у сфері державного фі-
нансового контролю за використанням від-
повідно до законодавства підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від 
форми власності, відомчої підпорядкованос-
ті, коштів бюджетів усіх рівнів та позабю-
джетних фондів, збереженням державного 
і комунального майна, веденням бухгалтер-
ського обліку і фінансової звітності. Отже, з 
прийняттям даного Указу дещо змінилися 
завдання основного суб’єкта, що здійснював 
контроль у фінансовій сфері: при визначен-
ні його завдань застосовується слово «фінан-
совий» та вказується на те, що він саме «за-
безпечує у встановленому порядку реаліза-
цію державної політики у сфері державного 
фінансового контролю». Враховуючи такі 
зміни статусу Головного контрольно-реві-
зійного управління України 28 листопада 
2000 року Указом Президента України № 
1265/2000 затверджується Положення про 
Головне контрольно-ревізійне управління 
України [2], відповідно до якого діяльність 
даного суб’єкта спрямовується і координу-
ється Кабінетом Міністрів України через 
Міністра фінансів України, та розширюєть-
ся коло завдань, зокрема, до його головних 
завдань віднесено підготовку пропозицій 
щодо формування державної політики у 
сфері державного фінансового контролю, 
забезпечення у встановленому порядку 
реалізації державної політики у сфері дер-
жавного фінансового контролю відповідно 
до законодавства міністерствами, іншими 
центральними і місцевими органами вико-
навчої влади, органами місцевого самовря-
дування, іншими бюджетними установами, 
а також підприємствами і організаціями не-
залежно від форми власності, організацій-
но-правових форм, відомчої належності та 
підпорядкованості, які отримують кошти з 
бюджетів та державних цільових фондів, ко-

штів і матеріальних цінностей, їх збережен-
ням, веденням і достовірністю бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності.

2005 – 2006 роки були важливими в уточ-
ненні завдань та розвитку методів контролю 
Державної контрольно-ревізійної служби 
України. Так, 15 грудня 2005 року, Законом 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів щодо запобігання фінансо-
вим правопорушенням, забезпечення ефек-
тивного використання бюджетних коштів, 
державного і комунального майна» [7], текст 
статті 2 Закону України «Про державну 
контрольно-ревізійну службу в Україні» ви-
кладено у новій редакції: «Головним завдан-
ням державної контрольно-ревізійної служ-
би є здійснення державного фінансового 
контролю за використанням і збереженням 
державних фінансових ресурсів, необорот-
них та інших активів, правильністю визна-
чення потреби в бюджетних коштах та взят-
тя зобов’язань, ефективним використанням 
коштів і майна, станом і достовірністю бух-
галтерського обліку і фінансової звітності в 
міністерствах та інших органах виконавчої 
влади, в державних фондах, у бюджетних 
установах і у суб’єктів господарювання дер-
жавного сектору економіки, а також на під-
приємствах і в організаціях, які отримують 
(отримували в періоді, який перевіряється) 
кошти з бюджетів усіх рівнів та державних 
фондів або використовують (використовува-
ли у періоді, який перевіряється) державне 
чи комунальне майно, виконанням місцевих 
бюджетів, розроблення пропозицій щодо 
усунення виявлених недоліків і порушень 
та запобігання їм у подальшому. Держав-
ний фінансовий контроль реалізується дер-
жавною контрольно-ревізійною службою 
через проведення державного фінансового 
аудита, перевірки державних закупівель 
та інспектування…». Особливу увагу вар-
то звернути на надання права Державній 
контрольно-ревізійній службі України про-
водити державний аудит. Утім, зміна термі-
ну «ревізія» на «інспектування» не означала, 
що цей суб’єкт не проводить ревізії. У вка-
заній статті зазначалося, що «інспектуван-
ня здійснюється у формі ревізії та полягає 
у документальній і фактичній перевірці 
певного комплексу або окремих питань фі-
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нансово-господарської діяльності підконтр-
ольної установи, яка повинна забезпечува-
ти виявлення наявних фактів порушення 
законодавства, встановлення винних у їх 
допущенні посадових і матеріально відпові-
дальних осіб», тобто Державна контрольно-
ревізійна служба України у своїй діяльності 
продовжувала використовувати ревізію як 
метод контролю. На наш погляд, такі зміни 
мали б передбачати і зміну назви важливо-
го суб’єкта контролю, зокрема на Державну 
службу фінансового контролю, але цього не 
відбулося, бо мабуть не було необхідності чи 
можливо доцільності. У 2006 році Законом 
України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України з питань закупівлі 
товарів, робіт і послуг за державні кошти» 
від 1 грудня 2006 № 424 вносяться зміни і 
до Закону України «Про державну контр-
ольно-ревізійну службу в Україні», зокрема 
уточнюються її завдання у сфері державних 
закупівель. 
Зміна влади в державі призвела і до змі-

ни правового статусу Головного контроль-
но-ревізійного управління України. Так, 27 
червня 2007 року вже не Указом Президен-
та України, а постановою Кабінету Міністрів 
України № 884 затверджується Положення 
про Головне контрольно-ревізійне управ-
ління України [3], яким не змінено його 
підпорядкування, тобто діяльність даного 
суб’єкта спрямовувалася і координувалася 
у подальшому Кабінетом Міністрів Украї-
ни через Міністра фінансів України. У той 
же час даним нормативним актом уточнено 
та розширено його завдання. Так, замість 
словосполучення «вносить у встановлено-
му порядку пропозиції щодо формування 
державної політики у сфері державного фі-
нансового контролю та забезпечує її реалі-
зацію» вказується, що Головне контрольно-
ревізійне управління України «бере участь 
у формуванні єдиної державної політики у 
сфері державного фінансового контролю, 
забезпечує її реалізацію та здійснює між-
галузеву координацію». Тобто на Головне 
контрольно-ревізійне управління України 
покладено завдання щодо здійснення коор-
динаційної діяльності.
Наприкінці 2010 року відбуваються 

кардинальні зміни у діяльності Головного 

контрольно-ревізійне управління України. 
Указом Президента України від 9 грудня 
2010 року № 1085 «Про оптимізацію систе-
ми центральних органів виконавчої влади» 
Головне контрольно-ревізійне управління 
України було реорганізоване у Державну 
фінансову інспекцію України [13]. Мета та-
кої реорганізації вказувалася у самому Указі: 
оптимізація системи центральних органів 
виконавчої влади, усунення дублювання їх 
повноважень, забезпечення скорочення чи-
сельності управлінського апарату та витрат 
на його утримання, підвищення ефектив-
ності державного управління. Але, на жаль, 
дана реорганізація продовжувалася досить 
довго, бо лише 23 квітня 2011 року Указом 
Президента України № 499 було затвер-
джено Положення про Державну фінансову 
інспекцію України [5]. Аналіз даного Поло-
ження дає підстави зробити висновок про 
те, що відбулися певні зміни у завданнях та 
функціях даного суб’єкта контролю. Було 
встановлено, що Державна фінансова ін-
спекція України є центральним органом ви-
конавчої влади, діяльність якого спрямову-
ється і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра фінансів України 
(про це йшлося і у попередньому Указі), вхо-
дить до системи органів виконавчої влади і 
забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері державного фінансового контролю. У 
той же час дещо змінено основні завдання 
Державної фінансової інспекції України, зо-
крема ними були: реалізація державної полі-
тики у сфері державного фінансового контр-
олю, а також внесення пропозицій щодо її 
формування. Отже даний суб’єкт контролю 
було позбавлено права здійснювати міжга-
лузеву координацію. Можливо така назву 
вказаного суб’єкта контролю була на той мо-
мент і доцільною, оскільки словосполучення 
«контрольно-ревізійне» у його найменуван-
ні варто було б змінити ще у 2005 році, бо 
державний фінансовий аудит, а не ревізія, 
став важливим методом її контролю.
Законом України «Про внесення змін до 

деяких актів України щодо діяльності Мі-
ністерства фінансів України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, 
інших центральних органів виконавчої вла-
ди, діяльність яких спрямовується та коор-
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динується через відповідних міністрів» від 
16 жовтня 2012 року № 5463 [6] змінюються 
назва Закону України «Про державну контр-
ольно-ревізійну службу в Україні» на Закон 
України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Укра-
їні», преамбула, інші його статті. Відбулися 
певні зміни у статусі цього суб’єкта контр-
олю: змінено назву Державна контрольно-
ревізійна служба України на Орган держав-
ного фінансового контролю; зазначалося, 
що орган державного фінансового контр-
олю є центральним органом виконавчої 
влади, що уповноважений саме Кабінетом 
Міністрів України на реалізацію державної 
політики у сфері державного фінансового 
контролю; викладено у новій редакції і стат-
тю 2, що визначає головні завдання органу 
державного фінансового контролю, які сут-
тєвих змін не зазнали. На наш погляд, двоя-
ка назва суб’єкта, що здійснював державний 
фінансовий контроль – орган державного 
фінансового контролю – Державна фінан-
сова інспекція України – не сприяла розу-
мінню сутності його діяльності. На підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 
жовтня 2015 року № 868 створюється Дер-
жавна аудиторська служба України, яка діє 
на підставі Положення про Державну ауди-
торську службу України, що затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 
3 лютого 2016 року № 43 [4], що суттєво не 
змінило основні завдання цього важливого 
суб’єкта публічного фінансового контролю. 
У своїй діяльності Державна аудиторська 
служба України керується як Законом Укра-
їни «Про основні засади організації та здій-
снення державного фінансового контролю 
в Україні» так і іншими нормативно-право-
вими актами. Така назва державного контр-
ольного органу частково відображає зміст 
його діяльності, бо він проводить не лише 
аудит, а й перевірки державних закупівель, 
здійснює інспектування у формі ревізій. 
Отже вживати у назві слово «аудиторська», 
на наш погляд, нелогічно.

21 грудня 2017 року Законом Украї-
ни «Про внесення змін до Закону України 
«Про публічні закупівлі та деяких інших за-
конів України щодо здійснення моніторин-
гу закупівель» №2265 [8], у статті 2 Закону 

України «Про основні засади організації та 
здійснення державного фінансового контр-
олю в Україні» словосполучення «державні 
закупівлі» замінено словом «закупівлі», та до 
повноважень Державної аудиторської служ-
би України віднесено здійснення моніто-
рингу закупівлі, що свідчить про розширен-
ня методів публічного фінансового контро-
лю, які ця служба може використовувати під 
час реалізації визначених законодавством 
завдань.
На сьогодні, правовий статус Держав-

ної аудиторської служби України, визначає 
і Закон України «Про основні засади здій-
снення державного фінансового контролю в 
Україні», який був прийнятий у 1993 році, із 
наступними змінами та доповненнями. 
Як зазначають представники фінансово-

правової науки, розвиток публічного фінан-
сового контролю, мета фіскальної політики 
держави вказують на необхідність зміни 
підходів до діяльності Державної аудитор-
ської служби України, що у свою чергу ви-
магає оновлення її завдань, функцій, повно-
важень, тощо, удосконалення правового 
статусу [27]. Враховуючи це у травні 2018 
року розпорядженням Кабінету Міністрів 
України було схвалено Концепцію реаліза-
ції державної політики у сфері реформуван-
ня системи державного фінансового контр-
олю до 2020 року [1], якою передбачається 
виконання таких завдань: 1) розбудова уні-
фікованої нормативно-методологічної бази 
та стандартизація державного фінансового 
аудиту, зокрема удосконалення та посилен-
ня інституційної основи наявних видів дер-
жавного фінансового аудиту, що проводить 
Державна аудиторська служба, та впро-
вадження в діяльність нових видів і форм 
аудиту; 2) посилення ефективності функції 
інспектування шляхом фокусування зусиль 
Державної аудиторської служби на найбіль-
ших фінансових ризиках; 3) удосконалення 
інформаційного забезпечення Державної 
аудиторської служби, а також унормування 
механізму взаємодії та обміну інформацією 
між органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та створення ін-
тегрованої автоматизованої інформаційної 
бази; 4) формування системи запобіжників 
під час здійснення децентралізації та здій-
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снення належного контролю на місцевому 
та регіональному рівні; 5) зміцнення кадро-
вого потенціалу Державної аудиторської 
служби; 6) формування механізму побудови 
партнерських відносин органами Держав-
ної аудиторської служби з органами дер-
жавної влади, органами місцевого самовря-
дування та суб’єктами господарювання як 
об’єктами державного фінансового аудиту. 
Виконання таких завдань мало б призвести 
до належного, ефективного здійснення пу-
блічного фінансового контролю вказаним 
суб’єктом. 
На виконання вказаних завдань, Кабіне-

том Міністрів України на розгляд Верховної 
Ради України подано законопроект «Про 
основні засади діяльності органів держав-
ного фінансового контролю» [14]. Науковці 
звертали увагу на цей законопроект, варто 
підтримати такі їх висновки: 1) доцільно 
змінити його назву на «Про Державну ау-
диторську службу України»; 2) викликає 
заперечення визначення державного фі-
нансового контролю, що міститься у статті 
6 законопроекту. Так, не варто писати, що 
«державний фінансовий контроль є фінан-
совим контролем…», бо це і так зрозуміло. 
Слід зазначити, що «державний фінансо-
вий контроль – це діяльність відповідних 
суб’єктів…..»; 3) у статті 1 законопроекту 
«Визначення термінів» доцільно надати ви-
значення терміну «предмет контролю», що 
сприятиме правильному розумінню тексту 
самого законопроекту; 4) у окремій статті 
законопроекту необхідно передбачити осо-
бливості координації діяльності Державної 
аудиторської служби України з Рахунковою 
палатою, службами внутрішнього фінан-
сового контролю державних органів, під-
приємств, установ, організацій, оскільки 
взаємодія, про яку йдеться у статті 13 зако-
нопроекту, не передбачає випадків коорди-
нації; 5) пункт «д» статті 17 законопроекту, 
який передбачає здійснення органами дер-
жавного фінансового контролю державного 
фінансового контролю щодо законності ій 
ефективності (економічності, продуктивнос-
ті та результативності) використання коштів 
(фондів) та/або грантів Європейського Сою-
зу підконтрольними установами, є нелогіч-
ним у повноваженнях цього суб’єкта; такий 

контроль має проводити Рахункова палата 
[27]. 
Зі зміною влади змінюються підходи і до 

функціонування державних органів та уста-
нов. Відповідно, це стосується і Державної 
аудиторської служби України. Так, Указом 
Президента України «Про невідкладні за-
ходи з проведення реформ та зміцнення 
держави» від 8 жовтня 2019 року [12] перед-
бачено, що метою забезпечення подальшо-
го здійснення структурних економічних ре-
форм, запровадження додаткових механіз-
мів для прискорення соціально-економічно-
го розвитку України, підвищення добробуту 
населення, гармонійного розвитку регіонів, 
продовження впровадження європейських 
стандартів життя, зміцнення держави, Кабі-
нету Міністрів України вжити заходів в еко-
номічній, фінансовій та енергетичній сфе-
рах, зокрема, до 30 червня 2020 року – щодо 
забезпечення створення в установленому 
порядку нового органу державного фінансо-
вого контролю, який здійснюватиме аналіз 
інформації щодо використання державних 
ресурсів і контрольні заходи за високоризи-
ковими операціями, шляхом реформуван-
ня Державної аудиторської служби Укра-
їни. На виконання цього Указу 11 грудня 
2019 року Кабінет Міністрів України 
приймає постанову № 1025 «Про утво-
рення Офісу фінансового контролю» [16], в 
якій йдеться про те, що: 1) Офіс фінансово-
го контролю утворюється як інспекція, що 
є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується та коорди-
нується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра фінансів та який реалізує держав-
ну політику у сфері державного фінансового 
контролю; 2) Міністерству фінансів Украї-
ни необхідно подати Кабінетові Міністрів 
України у двомісячний строк проект Поло-
ження про Офіс фінансового контролю та 
пропозиції щодо внесення змін до актів за-
конодавства, що випливають з цієї постано-
ви. Із вказаного зрозуміло, що підпорядку-
вання новоствореного суб’єкта публічного 
фінансового контролю не змінюється. У той 
же час сподіваємося на те, що буде суттєво 
змінено Положення яким визначатиметься 
його правовий статус та будуть внесені від-
повідні зміни до Закону України «Про осно-
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вні засади здійснення державного фінансо-
вого контролю в Україні». 

Висновки
Державна аудиторська служба України 

пройшла довгий шлях становлення, але, на 
жаль, зміни її завдань та правового статусу 
не завжди були доцільними і необхідними. 
Маємо надію, що нове Положення про Офіс 
фінансового контролю, яке повинно розро-
бити Міністерство фінансів України суттєво 
змінить завдання даного контролюючого 
суб’єкта, що позитивно вплине на організа-
цію та здійснення ним публічного фінансо-
вого контролю. Вважаємо, що Офіс фінансо-
вого контролю не повинен бути централь-
ним органом виконавчої влади, а має бути 
окремим структурним підрозділом Мініс-
терства фінансів України. Окрім цього до-
цільно внести зміни у нормативно-правові 
акти, які передбачатимуть особливості взає-
модії та координації діяльності Офісу фінан-
сового контролю з іншими суб’єктами, що 
здійснюють публічний фінансовий контр-
оль та правоохоронними органами. Потре-
бують чіткого окреслення форми контролю 
і методи контролю, які використовуватиме 
даний суб’єкт у своїй діяльності. 
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The author of the article has analyzed the legis-
lation of Ukraine concerning the legal status of the 
State Audit Service of Ukraine and regulatory acts 
regulating the legal status and defi ning the tasks of 
its prototypes, which have fulfi lled the relevant func-
tions in the sphere of public fi nance control since 
1993 – the State Controlling and Auditing Service 
of Ukraine, the Main Controlling and Auditing De-
partment of Ukraine, the State Financial Inspection 
of Ukraine. It has been noted that the state policy on 
changing the name of the specifi ed subject of con-
trol is not always well-reasoned, and accordingly the 
adoption of normative acts, which specifi ed its legal 
status, because in most cases, it did not affect the 
change of its tasks. It has been stated: 1) 1993 – 
the main task of the State Controlling and Auditing 
Service – is to exercise the state control in the fi nan-
cial sphere. Since the main method of control used 
by the State Controlling and Auditing Service was 
audit, where the name of this entity generally cor-
responded to the nature of its activity; 2) 2000 – the 
scope of tasks of the State Controlling and Auditing 
Service was expanded and included the preparation 
of propositions for the formation of the state policy 
in the sphere of state fi nancial control and ensur-
ing its implementation; 3) 2005 – the State Control-
ling and Auditing Service was granted the right to 
conduct the state audit, which indicated the need to 
change its name, since audit function was no longer 
the main method of control; 4) 2007 – the Main 
Controlling and Auditing Department of Ukraine 
was assigned the task of coordinating the activities; 
5) 2010-2011 – the Main Controlling and Audit-
ing Department of Ukraine was reorganized into 
the State Financial Inspection of Ukraine, which 
was deprived of the right to carry out cross-sectoral 
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coordination; 6) 2012 – the State Controlling and 
Auditing Service of Ukraine was renamed into the 
State Financial Control Agency; 7) 2015 – the State 
Audit Service of Ukraine was created. This name 
of the state control agency partly refl ects the content 
of its activity, because it carries out not only audits, 
but also inspections of public procurement, carries 
out inspections in the form of audits, so, in our 

opinion, it is illogical to use the word “auditing”; 
8) since 2017 the powers of the State Audit Service 
of Ukraine include: the implementation of procure-
ment monitoring, which testifi es to the extension of 
the methods of public fi nancial control that this Ser-
vice can use while implementing the tasks defi ned by 
the legislation; 9) since 2018 – a number of norma-
tive acts have been adopted concerning the need to 
improve the tasks, powers, change of approaches to 
the activity of the State Audit Service of Ukraine; 
10) 2019 – the establishment of the Offi ce of Fi-
nancial Control as the inspection is envisaged. The 
author has summarized that the State Audit Ser-
vice has undergone a long way, but unfortunately, 
changes of its tasks and legal status have not always 
been appropriate and necessary. The new Regula-
tion on the Offi ce of Financial Control should sub-
stantially change the tasks of the controlling entity, 
which will have a positive impact on the organiza-
tion and realization of its public fi nancial control. 
It has been concluded that the Offi ce of Financial 
Control should not be the central executive agency, 
but should be a separate structural unit of the Min-
istry of Finance of Ukraine. It is advisable to amend 
the regulatory acts, which will provide the peculiari-
ties of interaction and coordination of the activities 
of the Offi ce of Financial Control with other enti-
ties that exercise public fi nancial control and with 
law enforcement agencies. The forms and methods of 
control that the entity will use in its activities, need 
of clear defi nition.

Keywords: public fi nancial control, public fi -
nance, legal status, tasks, the State Auditing Ser-
vice of Ukraine, State Controlling and Auditing Ser-
vice of Ukraine, the Main Controlling and Auditing 
Department of Ukraine, the State Financial Inspec-
tion of Ukraine, Offi ce of Financial Control

АНОТАЦІЯ 
У статті аналізується законодавство 

України, що регулює правовий статус Дер-
жавної аудиторської служби України та нор-
мативно-правові акти, що визначали право-
вий статус і завдання її прототипів, які ви-
конували відповідні функції у сфері контролю 
публічних фінансів з 1993 року – Державної 
контрольно-ревізійної служби України, Голов-
ного контрольно-ревізійного управління Укра-
їни, Державної фінансової інспекції України. 
Вказується на не завжди виважену політику 
держави щодо зміни назви вказаного суб’єкта 
контролю, а відповідно прийняття норма-
тивних актів, що окреслювали його правовий 
статус, бо це, у більшості випадків, суттєво не 
впливало на зміну його завдань. Зосереджуєть-
ся увага на нормативних актах у яких йдеть-
ся про утворення Офісу фінансового контролю 
та формулюються пропозиції щодо необхід-
ності удосконалення його статусу.
Ключові слова: публічний фінансовий 

контроль, публічні фінанси, правовий ста-
тус, завдання, Державна аудиторська служ-
ба України, Державна контрольно-ревізійна 
служба України, Головне контрольно-ревізійне 
управління України, Державна фінансова ін-
спекція України, Офіс фінансового контролю.
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Â²ÄÍÎÂËÞÂÀËÜÍÀ ÔÓÍÊÖ²ß Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ-
ÏÐÀÂÎÂÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ²

Статья посвящена вопросам функций 
юридической ответственности. Исследуется 
процесс реализации восстановительной функ-
ции финансово-правовой ответственности. 
Освещаются направления рассматриваемой 
функции. Доказано, что применение мер 
финансовой ответственности имеет целью 
восстановление социальной справедливости, 
нарушенного состояния финансовой безопас-
ности, реализацию публичного финансового 
интереса и тому подобное. Определено, что 
способами осуществления восстановительной 
функции финансово-правовой ответственно-
сти являются: нормативно-правовое закре-
пление обязанностей субъектов финансовых 
правоотношений в случае совершения ими 
правонарушения; определение составов фи-
нансовых правонарушений.
Ключевые слова: функция, право, финан-

совое право, ответственность, восстанови-
тельная функция, правовое регулирование.
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безпеки, реалізацію публічного фінансового 
інтересу тощо.

Аналіз останніх наукових досліджень
На сьогодні є чимало досліджень вчених-

теоретиків, а також фахівців у різних галузях 
права, які переймаються функціями, зокрема, 
фінансового права. Варто навести таких вче-
них, як А.І. Абрамов, Є.О. Алісов, Л.К. Во-
ронова, Е.С. Дмитренко, Л.М. Касьяненко, 
Д.А. Кобильник, А.Т. Ковальчук, М.П. Ку-
черявенко, Т.А. Латковська, О.А. Лукашов, 
О.А. Музика-Стефанчук, В.П. Нагребель-
ний, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, Н.Ю. При-
шва, П.С. Пацурківський, Л.А. Савченко, 
Ю.Л. Смирнікова, А.А. Швиркін та інших. 
Разом із цим, на сьогодні залишається неви-
рішеною низка теоретичних, практичних, ме-
тодологічних питань.

Мета статті полягає у дослідженні питань, 
пов’язаних із відновлювальною функцією фі-
нансово-правової відповідальності.

Виклад основного змісту статті
У широкому розумінні об’єктом віднов-

лювального впливу є відносини, що існують 
в процесі публічної фінансової діяльності, 
якій власне і заподіюється шкода внаслідок 
вчинення фінансового правопорушення. Від-
новлювальна функція призначена нормалізу-
вати відносини щодо цільового використан-
ня бюджетних коштів, своєчасного і повного 
перерахування цих коштів, підтвердження 
бюджетних зобов’язань розпису закону про 

Постановка проблеми 
у загальному вигляді

Відновлювальна функція однаково при-
таманна різним видам юридичної відпові-
дальності. Результат впливу відновлювальної 
функції юридичної відповідальності полягає у 
тому, що відбувається відновлення правопо-
рядку, законності, правовідносин, суспільних 
відносин, соціальної справедливості, психо-
логічного спокою суспільства [1, с.274]. Отже, 
застосування заходів фінансової відповідаль-
ності має на меті відновлення соціальної 
справедливості, порушеного стану фінансової 
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Державний бюджет України тощо. Віднов-
лювальний характер мають фінансово-пра-
вові санкції, реалізація яких унеможливлює 
здійснення фінансового правопорушення, 
відновлює правопорядок. Однак відновлю-
вальний вплив здійснює не лише санкція фі-
нансово-правової норми, а вся фінансово-пра-
вова відповідальність, оскільки вона спонукає 
правопорушника до правомірної поведінки. 
Санкції ж застосовуються з метою спонукан-
ня правопорушника припинити здійснення 
правопорушення, хоча їх застосування інколи 
може й не спричинити автоматичного його 
припинення. До цієї групи відносяться санк-
ції, пов’язані зі втратою майна для порушника 
(стягнення штрафу, пені, санкції, пов’язані з 
обмеженням прав порушника бюджетного 
законодавства, призупинення, обмеження 
фінансування, призупинення операцій на ра-
хунках тощо) [2, с.284].
В юридичних науках для позначення від-

новлювального впливу норм юридичної від-
повідальності деякі автори використовують 
такі терміни, як правовідновлювальна (рес-
титуційна) функція, компенсаційна (віднов-
лювальна) функція, компенсаційна функція, 
репараційна-правовідновлювальна функція. 
Найбільш широке з цих понять – відновлен-
ня, оскільки воно є родовим, а інші вказують 
на різновиди відновлення. Шкода, якої завдає 
правопорушення, має правовий і соціальний 
аспекти. За допомогою юридичної відпові-
дальності необхідно відновлювати не лише 
юридичні наслідки, а й загальносоціальні… 
Правопорушник завжди протиставляє себе 
суспільству в цілому. Тому розглядати віднов-
ну функцію слід не з вузьких позицій (відшко-
дування збитків), а, виходячи з можливості 
юридичної відповідальності, відновлювати 
суспільні відносини, соціальні зв’язки, право-
відносини, правопорядок, морально-психо-
логічний клімат як суспільства в цілому, так 
і окремого індивіда, ціннісно-орієнтаційні 
якості правопорушника, а також зовнішній 
збиток від правопорушення… [3, с.22].
Способами здійснення відновлювальної 

функції фінансово-правової відповідальнос-
ті є такі: нормативно-правове закріплення 
обов’язків суб’єктів фінансових правовідносин 
у разі вчинення ними правопору  шення; ви-
значення складів фінансових правопорушень. 

Приміром, у БК України є глава 18 «Від-
повідальність та заходи впливу за вчинення 
порушення бюджетного законодавства», де 
у ст. 116 вказується на те, що порушенням 
бюджетного законодавства визнається пору-
шення учасником бюджетного процесу вста-
новлених цим Кодексом чи іншим бюджет-
ним законодавством норм щодо складання, 
розгляду, затвердження, внесення змін, ви-
конання бюджету та звітування про його ви-
конання, а саме: 1) включення недостовірних 
даних до бюджетних запитів; 2) порушення 
встановлених термінів подання бюджетних 
запитів або їх неподання; 3) визначення не-
достовірних обсягів бюджетних коштів при 
плануванні бюджетних показників; 4) пла-
нування надходжень або витрат державного 
бюджету (місцевого бюджету), не віднесених 
до таких цим Кодексом чи законом про Дер-
жавний бюджет України; 5) порушення вста-
новленого порядку або термінів подання про-
екту закону про Державний бюджет України 
(проекту рішення про місцевий бюджет) на 
розгляд Верховної Ради України (Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевої 
ради); 6) порушення встановленого порядку 
або термінів розгляду проекту та прийняття 
закону про Державний бюджет України (рі-
шення про місцевий бюджет); 7) прийняття 
рішення про місцевий бюджет з порушен-
ням вимог цього Кодексу чи закону про Дер-
жавний бюджет України (в тому числі щодо 
складання бюджету в частині міжбюджетних 
трансфертів); 8) порушення вимог цього Ко-
дексу щодо затвердження державного бю-
джету (місцевого бюджету) з дефіцитом або 
профіцитом; 9) включення до складу спеці-
ального фонду бюджету надходжень з дже-
рел, не віднесених до таких цим Кодексом чи 
законом про Державний бюджет України; 10) 
зарахування надходжень бюджету на будь-
які рахунки, крім єдиного казначейського 
рахунка (з урахуванням особливостей, визна-
чених ч. 9 ст. 13 БК України), а також акуму-
лювання їх на рахунках органів, що контр-
олюють справляння надходжень бюджету; 
11) зарахування доходів бюджету до іншого, 
ніж визначено БК України чи законом про 
Державний бюджет України, бюджету, в тому 
числі внаслідок здійснення поділу податків і 
зборів та інших доходів між бюджетами з по-
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рушенням визначених розмірів; 12) здійснен-
ня державних (місцевих) запозичень, надання 
державних (місцевих) гарантій з порушенням 
вимог БК України; 13) прийняття рішень, що 
призвели до перевищення граничних обсягів 
державного (місцевого) боргу чи граничних 
обсягів надання державних (місцевих) гаран-
тій; 14) розміщення тимчасово вільних коштів 
бюджету з порушенням вимог БК України; 
15) створення позабюджетних фондів, по-
рушення вимог БК України щодо відкриття 
позабюджетних рахунків для розміщення бю-
джетних коштів; 16) порушення порядку або 
термінів подання, розгляду і затвердження 
кошторисів та інших документів, що засто-
совуються в процесі виконання бюджету, за-
твердження у кошторисах показників, не під-
тверджених розрахунками та економічними 
обґрунтуваннями; 16-1) порушення вимог БК 
України щодо затвердження головними роз-
порядниками бюджетних коштів порядків 
використання бюджетних коштів; 17) пору-
шення порядку або термінів подання і затвер-
дження паспортів бюджетних програм; 18) 
порушення встановлених термінів доведення 
документів про обсяги бюджетних асигнувань 
до розпорядників бюджетних коштів нижчо-
го рівня або одержувачів бюджетних коштів; 
19) порушення порядку та термінів відкриття 
(закриття) рахунків в органах Казначейства 
України; 20) взяття зобов’язань без відповід-
них бюджетних асигнувань або з перевищен-
ням повноважень, встановлених БК України 
чи законом про Державний бюджет України; 
21) порушення порядку реєстрації та обліку 
бюджетних зобов’язань, включаючи необ-
ґрунтовану відмову в реєстрації або несвоє-
часну реєстрацію бюджетних зобов’язань; 22) 
порушення вимог БК України при здійсненні 
попередньої оплати за товари, роботи та по-
слуги за рахунок бюджетних коштів, а також 
порушення порядку і термінів здійснення та-
кої оплати; 23) здійснення платежів за раху-
нок бюджетних коштів без реєстрації бюджет-
них зобов’язань, за відсутності підтвердних 
документів чи при включенні до платіжних 
документів недостовірної інформації, а також 
безпідставна відмова у проведенні платежу 
органами Казначейства України; 24) нецільо-
ве використання бюджетних коштів; 25) по-
рушення вимог БК України при здійсненні 

витрат державного бюджету (місцевого бю-
джету) у разі несвоєчасного набрання чиннос-
ті законом про Державний бюджет України 
(несвоєчасного прийняття рішення про місце-
вий бюджет); 26) надання кредитів з бюджету 
чи повернення кредитів до бюджету з пору-
шенням вимог БК України та/або встановле-
них умов кредитування бюджету; 27) здій-
снення бюджетними установами запозичень 
у будь-якій формі або надання бюджетними 
установами юридичним чи фізичним особам 
кредитів з бюджету всупереч БК України; 28) 
здійснення видатків, кредитування місцевого 
бюджету, які відповідно до БК України мають 
проводитися з іншого бюджету; 29) здійснен-
ня видатків бюджету чи надання кредитів з 
бюджету без встановлених бюджетних при-
значень або з їх перевищенням всупереч БК 
України чи закону про Державний бюджет 
України; 30) порушення вимог БК України 
щодо виділення коштів з резервного фонду 
бюджету; 31) порушення встановлених вимог 
щодо застосування бюджетної класифікації; 
32) включення недостовірних даних до звітів 
про виконання державного бюджету (місце-
вого бюджету), річного звіту про виконання 
закону про Державний бюджет України (рі-
шення про місцевий бюджет), а також пору-
шення порядку та термінів подання таких зві-
тів; 33) порушення встановлених вимог щодо 
ведення бухгалтерського обліку та складання 
звітності про виконання бюджетів; 34) пору-
шення встановлених порядку або термінів 
подання фінансової і бюджетної звітності бю-
джетних установ, а також подання такої звіт-
ності у неповному обсязі; 35) невідповідність 
даних, наведених у фінансовій і бюджетній 
звітності бюджетних установ, даним бухгал-
терського обліку; 36) включення недостовір-
них даних до звітів про виконання паспор-
тів бюджетних програм, а також порушення 
порядку та термінів подання таких звітів; 
37) видання нормативно-правових актів, що 
зменшують надходження бюджету або збіль-
шують витрати бюджету всупереч закону; 38) 
здій снення видатків на  утримання бюджетної 
установи одночасно з різних бюджетів всупе-
реч БК України чи закону  про Державний 
бюджет України; 39) порушення вимог ст. 28 
БК України щодо оприлюднення та доступ-
ності інформації про бюджет; 40) інші випад-



155

Êîâàëåíêî À.À. - Â³äíîâëþâàëüíà ôóíêö³ÿ ô³íàíñîâî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³

ки порушення б юджетного законодавства 
учасником бюджетного процесу».
Як бачимо перелік правопорушень до-

статньо широкий і до того ж не є вичерпним. 
За ст. 109  ПК України «податковими пра-

воп орушеннями є протиправні діяння (дія чи 
бездіяльність) платників податків, податкових 
агентів, та/або їх посадових осіб, а також по-
садових осіб контролюючих органів, що при-
звели до невиконання або неналежного вико-
нання вимог, установлених цим Кодексом та 
іншим законодавством, контроль за дотриман-
 ням якого покладено на контролюючі органи».
Відповідно до ст. 458 МК України «пору-

шення митних правил є адміністративним 
правопорушенням, яке являє собою проти-
правні, винні (умисні або з необережності) дії 
чи бездіяльність, що посягають на встанов-
лений цим Кодексом та іншими актами за-
конодавства України порядок переміщення 
товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення через митний кордон України, 
пред’явлення їх органам доходів і зборів дл я 
проведення митного контролю та митного 
оформлення, а також здійснення операцій з 
товарами, що перебувають під митним контр-
олем або контроль за якими покладено на ор-
гани доходів і зборів цим Кодексом чи іншими 
законами України, і за які цим Кодексом пе-
редбачена адміністративна відп овідальність».
Результат впливу розглядуваної функції 

можна розділити на два види: спеціальний 
(юридичний) і соціальний. До першого нале-
жать відновлення: правопорядку, законнос-
ті, правовідносин, суб’єктивних прав, юри-
дичних обов’язків, правомірної поведінки. 
До другого належать: відновлення суспіль-
них відносин, безпосередньо не врегульо-
ваних правом, відновлення пси  хологічного 
спокою суспільства, відновлення соціальної 
справедливості, задоволення духовних по-
треб суспільства, відновлення ціннісних орі-
єнтирів правопорушника [3, с.6]. Цікаво, що 
майже подібна думка зустрічається в роботах 
Ю.Л . Смірнікової, проте вона пише про регу-
лятивну функцію фінансового права, а не від-
повідальності: зміст регулятивної функції фі-
нансового права має юридичний і соціальний 
аспекти, що взаємопов’язані між собою і поля-
гають у здатності галузі права надавати спеці-
ально-юридичний вплив на сферу  фінансових 

відносин, забезпечуючи поєднання статики 
і динаміки фінансово-правового регулюван-
ня (юридичний аспект), долати протиріччя 
між публічним і приватним інтересом, влас-
тиві відносинам в сфері публічної фінансової 
діяльності, а також запобігати можливим фі-
нансово-правовим конфліктам (соціальний 
аспект) [4, с.7].
Вчені слушно звертають увагу на розмеж-

ування компенсаційної (відновлювальної) та 
каральної функції права. Так, для виникнен-
ня статики цих функцій необ  хідною є наяв-
ність норми права та її порушення (правопо-
рушення). Динаміка чи розвиток цих функ-
цій можливий за наявності процесуального 
рішення компетентного органу [5].
Каральна функція фінансово-правової від-

повідальності – це напрям правового впливу 
на суб’єктів фінансового правопорушення, що 
полягає в засудженні (осуді), обмеженнях, по-
збавленнях, заборонах особистого чи майно-
вого характеру.
Також каральна функція впливає на май-

нові (грошові) відносини, звужує майнов у сфе-
ру фінансового правопорушення… Напри-
клад, відкликання НБУ банківської ліцензії 
та ініціювання процедури ліквідації банку є 
заходом (мірою) організаційно-правового ха-
рактеру. А письмове застереження щодо при-
пинення п орушення та вжиття необхідних 
заходів для виправлення ситуації, зменшення 
невиправданих витрат банку, обмеження не-
виправдано високих процентних виплат за-
лученими коштами, зменшення чи вилучення 
неефективних інвестицій є мірою психологіч-
ного впливу. Способи здійснення карального 
впливу фінансово-пр авової відповідальності є 
досить різноманітними. До правопорушників 
можуть застосовуватися санкції, передбачені 
БК України [2, с.283].

Висновки
Отже, к омпенсація передбачає відновлен-

ня порушеного права, порядку чи дисциплі-
ни; покарання передбачає застосування не-
гативних наслідків до порушника. І те, і інше 
відбувається за рахунок порушника, проте 
з різними правовими для нього наслідками. 
Очевидно, що всі ці  питання потребують по-
дальшого глибокого дослідження.
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Kovalenko A.A. 
Restorative function of fi nancial and legal 

responsibility
The article is devoted to questions of func-

tions of l  egal liability. The process of realization of 
the restorative function of fi nancial-legal respon-
sibility is researched. The direction of the con-
sidered function is covered. It is proved that the 
application of measures of fi nancial responsibility 

is aimed at restoring social justice, violating the 
state of fi nancial security, realizin g public fi nan-
cial interest, etc. It is determined that the ways of 
implementation of the restorative function of fi -
nancial and legal responsibility are as follows: the 
legal regulati on of the obligations of the subjects 
of fi nancial legal relations in the event of the com-
mission of the offense; defi nition of the composi-
tion of fi nancial offenses.

The provisions of the BC of Ukraine – Chap-
ter 18 «Responsibility and measures of infl uence 
for violation of budget legislation» are analyz ed. 
The art. 116 indicates that violation of the budget 
legislation violates the participant in the budget 
process established by this Code or other budget 
legislation, the rules for drafting, reviewing, ap-
proving, amending, implementing the budget 
and reporting on its implementation.

The defi nition of the concep t of «tax offense», 
which is fi xed in art. 109 of the TC of Ukraine is 
analyzed.

The peculiarities of violations of customs 
rules are considered as administrative offenses, 
stipulated by art. 458 of the CC of Ukraine, is 
analyzed.

The result of the infl uence of the considered 
function is divided into two types: special (legal) 
and social. The fi rst is the re storation: law and or-
der, legality, legal relationships, subjective rights, 
legal obligations, lawful conduct. The second one 
includes: restoration of social relations, not di-
rectly regulated by law, restoration of the psycho-
logical rest of society, restoration of social justice, 
satisfaction of spiritual needs of society, restora-
tion of values of the perpetrator.

Particular attention is paid to the delimitation 
of the compensatory (restorative) and punitive 
function of law. Thus, for the emergence of the 
statics of these functions, th ere is a need for the 
rule of law and its violation (offense). The dynam-
ics or devel opment of these functions is possible 
in the presence of a procedural decision of the 
competent authority.

It is determined that punitive function of fi -
nancial and legal responsibility is a direction of 
legal infl uence on subjects of a fi nancial offense 
consisting in conviction (condemnation), restric-
tions, deprivations, prohibitions of personal or 
property character.

Key words: function, law, fi nancial law, re-
sponsibility, restora tive function, legal regulation.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена питанням функцій 

юридичної відповідальності. Досліджується 
процес реалізації відновлювальної функції фі-
нансово-правової відповідальності. Висвітлю-
ються напрями спрямування розглядуваної 
функції. Доведено, що застосування заходів фі-
нансової відповідальності має на меті віднов-
лення соціальної справедливості, порушеного 
стану фінансової безпеки, реалізацію публічно-
го фінансового інтересу тощо. Визначено, що 
способами здійснення відновлювальної функції 
фінансово-правової відповідальності є такі: 
нормативно-правове закріплення обов’язків 
суб’єктів фінансових правовідносин у разі вчи-
нення ними правопорушення; визначення 
складів фінансових правопорушень.
Ключові слова: функція, право, фінансове 

право, відповідальність, відновлювальна функ-
ція, правове регулювання.
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ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÒÀ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß ÊÐÈÏÒÎÂÀËÞÒ, 
¯Õ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË ßÊ ÏËÀÒ²ÆÍÎÃÎ ÇÀÑÎÁÓ

В представленной статье приведены ис-
следования истории возникновения, проис-
хождение, становление криптовалют. Особое 
внимание уделено исследованию работ изобре-
тателей и ученых, которые предшествовали 
и стали основой для будущего создания крип-
товалют.
В данной статье проанализированы ос-

новные концепции и теоретические идеи, 
которые стали базой и сущностным осно-
ванием для попытки реализации новой кон-
цепции, в виде создания децентрализованной 
электронной денежной системы. Системы, 
которая смогла бы стать альтернативой 
современным денежным системам, и смог-
ла бы ответить на вызовы и потребности 
общества, такие как, скорость и простота 
трансграничных финансовых операций, 
уменьшение количества (исключение) посред-
ников, децентрализация системы, то есть 
реализация равноправия субъектов в сфере 
денежного обращения.
Важным аспектом развития крипто-

валют есть возможность и перспектива их 
использования в качестве средства платежа. 
Поэтому в приведенном исследовании прове-
ден анализ их основных преимуществ и не-
достатков, как средства платежа. Сделаны 
выводы о перспективах криптовалют стать 
составляющей мировой финансовой систе-
мы.
Ключевые слова: криптовалюта, элек-

тронные деньги, Bitcoin, Ripple, денежная 
система, средство платежа.

 ÊÎÂÐÈÃÀ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ 
äèñöèïë³í Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó

ÓÄÊ 347.73

Постановка проблеми
Криптовалюти є досить новим об’єктом 

прав. За трохи більше ніж 10 років існуван-
ня, криптовалюти створили чимало викли-
ків сучасній фінансовій системі, спонукали 
перегляд встановлених концепцій у сфері 
обігу активів, грошових платежів тощо. Не-
зважаючи на стрімке збільшення популяр-
ності, криптовалюти не мають чітко визна-
ченого правового статусу, що створює суттє-
ві ризики у процесі використання криптова-
лют як засобів платежу.
Для розуміння правової природи та на-

прямків розвитку криптовалют, доцільно 
дослідити їх історію виникнення та станов-
лення, їх переваги та недоліки.
Незважаючи на суттєвий інтерес як 

практичний, так і теоретичний, дане питан-
ня ще є недостатньо дослідженим.

Аналіз дослідження
Новизна, багатофункціональність, по-

тенціал такого явища як криптовалюти, зу-
мовили зростання наукових зацікавлень як 
вітчизняних, так і зарубіжних учених. Да-
ному питанню приділяли увагу в тому чис-
лі: Е.Н. Лобачова, В.Г., Родіонова, С. Б. Ве-
прев, Б. Бернанк, А. Грінспен, Ф. Журав-
ко, А. Т. Проценко, Д. Ален, М. Єпіфанов, 
М. Абрамович, А. Колдовський, Дж. Потс, 
Д. С. Вахрушев, Р. Шульц та ін. Проте, не-
зважаючи на увагу науковців, значення та 
перспективи розвитку криптовалют потре-
бують подальшого дослідження та теоре-
тичного аналізу.
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Формулювання цілей дослідження
Метою статті є дослідження передумов 

виникнення, аналіз розвитку та становлен-
ня криптовалют, оцінка їх потенціалу як 
платіжного засобу.

Виклад основного матеріалу
Достеменно встановити, хто саме є за-

сновником або винахідником криптова-
лют, досить складно, адже навіть найперша 
криптовалюта Bitcoin була створена неві-
домою особою або групою осіб під псевдо-
німом Сатоші Накамото, і офіційно так і не 
було з’ясовано, хто саме стоїть за цим ім’ям. 
Історії відомі спроби певних осіб присвоїти 
собі або іншим даний статус.
Так, один із розробників коду Bitcoin 

Джефф Гарзик (англ. Jeff Garzik) стверджу-
вав, що експерт з комп’ютерної безпеки 
Дейв Клейман (англ. Dave Kleiman), який 
помер у 2013 році, – це Сатоші Накамото [1].
У 2018 року брат Дейва Клеймана, Айра 

(англ. Ira Kleiman), подав судовий позов 
проти Крейга Райта з Австралії, який оголо-
сив себе Сатоші Накамото. Айра представив 
суду переписку брата з австралійцем, яка 
начебто підтверджує створення Bitcoin саме 
Дейвом Клейманом [2].
У свою чергу, у 2016 році спеціаліст у 

галузі теорії обчислювальних машин і сис-
тем Крейг Стівен Райт (англ. Craig Steven 
Wright) оголосив, що він нібито дійсно є ав-
тором Bitcoin. Однак те, що Райт описав у 
своєму блозі та надав деяким журналістам 
як доказ авторства Bitcoin, виявилось не до-
статньо переконливим [3].
По сьогодні беззаперечних та достат-

ніх доказів, які підтверджували б авторство 
Bitcoin, ніхто так і не надав.
Незважаючи на те, що першою крипто-

валютою вважають саме Bitcoin, його ство-
ренню передували спроби та дослідження 
інших вчених та винахідників.
Так, американський вчений та крипто-

граф Девід Лі Чаум (англ. David Lee Chaum) 
у 1982 році придумав концепцію електро-
нних грошей (ecash), а пізніше ним же була 
запропонована перша реалізація «сліпого 
підпису» (англ. blind signature) через алго-
ритм RSA (абревіатура від прізвищ Rivest, 

Shamir та Adleman) [4] для переказів у систе-
мі електронних грошей [5].
У 1994 році Девід Чаум організував пер-

шу мережеву систему електронних грошей 
DigiCash, яка забезпечувала анонімність 
платежів для покупця, безпеку для продав-
ця та мала можливість реалізації мікропла-
тежів [6, с. 295-296].
У 1998 році Вей Дай (англ. Wei Dai), ви-

пускник Вашингтонського університету, 
розробив концепцію анонімної, розподіль-
ної системи електронних грошей B-money. 
Така система описувала основні характерис-
тики сучасних криптовалют, але проект так 
і не вийшов зі стадії концепту [7].
У тому ж 1998 році, американський до-

слідник у галузі інформатики, криптографії, 
а також в області права Нік Сабо (англ. Nick 
Szabo) розробив алгоритм децентралізо-
ваної цифрової валюти, яку він назвав «bit 
gold» [8].
Однак, дана система мала певні техноло-

гічні та сутнісні недоліки. Нік Сабо так і не 
вирішив проблему подвійної витрати гро-
шей, коли власник «bit gold» міг двічі роз-
платитися одними і тими ж грошима, про-
блему контролю транзакцій, номіналу тощо. 
До того ж дана грошова система не була 
анонімною, так як засновник не бачив у цьо-
му необхідності. Сабо, працюючи над своїм 
проектом до 2005 року, так і не зміг втілити 
його у життя [9].
На основі досвіду попередніх спроб у 

2008 було розроблено першу криптовалюту 
– Bitcoin.

31 жовтня 2008 року особа або група осіб 
під псевдонімом Сатоші Накамото опублі-
кувала в списку поштової розсилки з крип-
тографії статтю «Біткоїн: рівноправна елек-
тронна грошова система» (англ. «Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System») [10][11], 
у даній статті було описано повністю децен-
тралізовану систему електронної готівки.
Уже 9 січня 2009 року вийшов Bitcoin 

0.1. та було реалізовано першу версію про-
грамного забезпечення для використання 
Bitcoin [12].
Вперше криптовалюту було надіслано 12 

січня 2009 року. Сатоші Накамото відпра-
вив 10 Bitcoin Хелу Фінні (англ. Hal Finney). 
Ця транзакція також відома як «блок 170» 
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(за номером блоку, в якому вона була зафік-
сована) [9].
Перші торги криптовалютою відбували-

ся на платформі New Liberty Standart. Вар-
тість 1300 Bitcoin на той момент становила 1 
долар США [7].
Перший обмін криптовалюти на товар 

відбувся 22 травня 2010 року у Флориді, 
коли програміст Ласло Ханеч (англ. Laszlo 
Hanyecz) обміняв 10 000 Bitcoin на 2 піци, 
вартість яких на той момент становила 24 
долари США, що за курсом на кінець 2019 
рік склало більше ніж 70 мільйонів доларів 
США [9].

Bitcoin версії 0.2.0 вийшов майже рік по 
тому, в грудні 2009. Це була перша версія, 
яка підтримувала Linux. Крім того, цей ре-
ліз вже міг використовувати кілька потоків 
для генерації блоків [12].
Влітку 2010 року було реалізовано абсо-

лютно новий інструмент для торгів крипто-
валютами, було відкрито біржу для торгів 
криптовалютними активами - Mount Gox 
(Mt.Gox) [7].
З часом розвиток криптовалют досяг 

досить суттєвих обертів, за десять років іс-
нування даної технології з’явилося майже 
5000 різних криптовалют із загальною капі-
талізацією понад 194 мільярди доларів США 
(станом на кінець 2019 року) [13].
За період свого існування криптовалю-

ти використовувались як засіб інвестуван-
ня, програмний продукт, товар, актив, засіб 
платежу, єдиного підходу на сьогодні немає. 
У свою чергу, криптовалюти у своєму пер-
винному розумінні задумувались саме як за-
сіб платежу, свого роду альтернатива існую-
чим принципам та способам організації гро-
шового обігу, тобто концепція криптовалют 
полягала у створенні нового, інноваційного 
виду грошової системи в протидію сучасним 
централізованим та історично сформованим 
грошовим системам.
Як визначає В.Д. Базилевич, грошова 

система - це форма організації грошового 
обігу, яка історично склалася в певній краї-
ні й законодавчо закріплена державою [14]. 
Виходячи з вказаного поняття, програмну 
мережу певної криптовалюти, наприклад 
Bitcoin, яка в цілому є самодостатньою пла-
тіжною системою з власною грошовою оди-

ницею, на сьогодні складно назвати грошо-
вою системою, адже все ще досить незначна 
кількість суб’єктів приймає криптовалюти, 
їх історія використання нетривала, а визна-
чений законодавчо врегулюваний спосіб 
користування криптовалютами як засобом 
платежу та їх правовий статус фактично не-
закріплений у жодній країні. І хоча певні 
країни, такі як Швейцарія, Японія, Німеч-
чина спробували надати правові рекоменда-
ції з даного питання, повноцінного регулю-
вання даної сфери на сьогодні немає.
Однак як засіб платежу криптовалюти 

досить активно розповсюджуються на прак-
тиці, в першу чергу через певні переваги 
щодо класичних сучасних систем.
Так, серед позитивних аспектів крипто-

валют можна визначити:
1. За допомогою криптовалют можливо 

проводити купівлю-продаж товарів, послуг 
тощо.

2. У загальному більш швидкий (в залеж-
ності від криптовалюти, в мережі Bitcoin – 
від декількох хвилин до декількох годин, у 
мережі Ripple – декілька секунд), дешевий 
та простий спосіб здійснення транскордон-
них платежів. Система переказів RippleNet 
побудована на блокчейн технології Ripple 
активно тестується банками та платіжними 
системами (наприклад: TransferGo, Money-
Gram, AxisBank, AKBANK).

3. Відносно більшості криптовалют - де-
централізована система, яка не має емісій-
ного центру, як наслідок знижений ризик 
контролю одним або декількома суб’єктами 
всієї системи, формування курсу не за 
суб’єктивним підходом, а за ринковим, на 
підставі співвідношення попиту та пропо-
зиції.

4. Можливість переказу як досить зна-
чних сум, декілька мільйонів доларів США 
в еквіваленті, так і мікросум, можливе ділен-
ня криптовалют на менші частини (Bitcoin 
можна поділити на «сатоші» – стомільйонну 
частку). Принцип та спосіб не відрізняються 
від розміру переказу.

5. Анонімність переказів. Даний кри-
терій можливо віднести як до позитивних 
аспектів, так і до негативних. Анонімність 
переказів виключає можливість контролю 
третіми особами, що, з одного боку, дає біль-
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шу надійність та безпеку користувачам, а з 
іншого, виключає можливість відміни опе-
рації або повернення грошей у разі помил-
кових транзакцій. 
При цьому варто зазначити, що анонім-

ність деяких криптовалют, таких як Bitcoin, 
Litecoin та ін., є дещо умовною, адже блок-
чейн, як правило, це технологія публічно-
го реєстру, де всі транзакції, починаючи з 
самої першої, доступні будь-кому у вигляді 
даних про час та суму переказу, а також про 
адреси гаманців.
У свою чергу до недоліків криптовалют, 

як засобу платежу можна віднести: 
1. Специфіка технічної складності корис-

тування. Для використання платежів крип-
товалютами обов’язково необхідне спеці-
альне комп’ютерне (інші подібні пристрої: 
смартфон, планшет, термінал тощо) облад-
нання та додаткові програмні рішення: га-
манці, криптовалютні біржі тощо.
Однак варто зауважити, що криптова-

люти як об’єкт є досить молодим, а вже за 
такий короткий період технологічні можли-
вості використання криптовалют є досить 
розвиненими, і швидкість цього розвитку 
тільки збільшується. Постійно з’являються 
нові програмні продукти або навіть спосо-
би користування криптовалютами: муль-
тивалютні картки типу Visa чи MasterCard 
(AdvCash, UQUID, Monaco та інші) [16], ін-
тернет платіжні системи (WayForPay), мес-
сенджер-боти з функцією гаманця крипто-
валют та інші. Крім того, на сьогодні люд-
ство у звичайному режимі користується без-
готівковими розрахунками, електронними 
грошима, хоча дані технології були іннова-
ціями ще зовсім недавно.

2. На сьогодні остаточно неврегульовано 
правовий статус криптовалют, як наслідок 
існує значний ризик незахищеності корис-
тувачів у межах сучасної правової системи. 
«Емісія» криптовалют виявилася непід-
контрольною ні законодавству, ні уряду, ні 
банківській системі будь-якої з країн [17].

3. Відносно незначна обізнаність сус-
пільства з даним новим об’єктом, що галь-
мує розвиток даної технології та стимулює 
шахрайські та протизаконні схеми з обігом 
криптовалют.

4. Висока волатильність криптовалют, 
тобто швидка зміна курсів вартості крипто-
валют на ринку.

5. Анонімність може бути як перевагою 
так і недоліком. Як вже було сказано вище, 
вона дає більшу надійність та безпеку ко-
ристувачам, однак і обмежує можливості по-
вернення коштів у разі помилковості опера-
цій. Але найбільшим ризиком криптовалют, 
який випливає з анонімності, звичайно, є 
їх використання у незаконній діяльності. І 
хоча зі звичайними (класичними) грошима, 
тим паче готівковими коштами, незаконних 
операцій здійснюється досить багато, крип-
товалюти є популярним способом розрахун-
ку в злочинній діяльності, особливо у тех-
нологічній сфері (Даркнет (англ. dark net), 
хакерські атаки [18] тощо).

Висновки
Незважаючи на короткий період існу-

вання, криптовалюти та пов’язані з ними 
інструменти активно розвиваються. Осно-
вна ідея створення даного інструменту по-
лягала у пошуку альтернативи сучасним 
фінансовим механізмам та тій грошовій 
системі, яка використовується в сучасному 
суспільстві. При наявності досить суттєвих 
недоліків криптовалют, таких як висока во-
латильність, відсутність правового регулю-
вання, високий ризик шахрайських та про-
тизаконних схем, специфічність технічних 
аспектів їх використання, криптовалюти все 
більше входять у суспільний обіг та частіше 
використовуються як засоби платежу. Така 
зацікавленість продиктована необхідністю 
пошуку нових, більш швидких та простих 
способів здійснення транскордонних плате-
жів, з відносно низькими комісіями та від-
сутністю великої кількості посередників (на-
приклад банків кореспондентів). Не остан-
ню роль у популяризації криптовалют віді-
грали їх криптографічний рівень захисту, 
децентралізована структура та анонімність.
За досить коротку історію існування 

криптовалюти пройшли досить суттєвий 
шлях як з технологічної, так і з суспільної 
точки зору. Враховуючи той факт, що в су-
часному світі періоди становлення техно-
логій скорочуються, можна припустити, що 
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АНОТАЦІЯ 
У представленій статті наведено дослі-

дження історії виникнення, походження, 
становлення криптовалют. Окрему увагу 
приділено дослідженню робіт винахідників та 
вчених, які передували та стали основою для 
майбутнього створення криптовалют.
У даній статті проаналізовано основні 

концепції та теоретичні ідеї, які стали базою 
та сутнісною підставою для спроби реалізації 
нової концепції, у вигляді створення децен-
тралізованої електронної грошової системи. 
Системи, яка б змогла стати альтернати-
вою сучасним грошовим системам та могла 
відповісти на виклики і потреби суспільства, 
такі як швидкість та простота транскордон-
них фінансових операцій, зменшення кількос-
ті (виключення) посередників, децентраліза-
ція системи, тобто реалізації рівноправності 
суб’єктів у сфері грошового обігу.
Важливим аспектом розвитку криптова-

лют є можливість та перспектива їх викорис-
тання як засобу платежу. Тому в наведеному 
досліджені проведено аналіз їх основних пере-
ваг та недоліків як засобу платежу. Зроблено 
висновки щодо перспектив криптовалют ста-
ти складовою світової фінансової системи.
Ключові слова: криптовалюта, електро-

нні гроші, Bitcoin, Ripple, грошова система, за-
сіб платежу.

досить скоро криптовалюти стануть суттє-
вою складовою світової фінансової системи.
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SUMMARY 
The article presents studies of the historical 

background, origin and formation of cryptocurrencies. 
Special attention is paid to the study of inventors’ 
and scientists’ works that preceded and became the 
basis for the future creation of cryptocurrencies.

This article analyzes the main concepts and 
theoretical ideas that have become the basis and 
essential reason for the attempt to implement a 
new concept of the monetary system through a 
decentralized electronic monetary system. The system 
that could become an alternative to modern monetary 
systems and could respond to the challenges and needs 
of society, such as the speed and simplicity of cross-
border fi nancial transactions, decrease in the number 
(exclusion) of intermediaries, decentralization, i. e. 
the implementation of subjects equality in the fi eld of 
money turnover.

An important aspect of the cryptocurrencies 
development is the possibility and prospect of their 
use as means of payment. Therefore, the above study 
analysed their main advantages and disadvantages 
as means of payment.

During this study, the main advantages of 
cryptocurrencies were highlighted: high speed of 
transfer; universality of processes (apart from the 
commission amount); relatively low fees; absence 

of intermediaries; anonymity of transactions; 
impossibility of transactions counterfeit or 
interference of third parties in the system.

At the same time cryptocurrencies, if there are 
signifi cant advantages, have several disadvantages, 
such as: specifi c technical diffi culties of use (additional 
equipment and software solutions are needed for the 
storage and usage of cryptocurrencies); unregulated 
legal status of cryptocurrencies, as a result, the 
presence of signifi cant risks in the use of the object 
that exists outside the legal framework; relatively 
minor public awareness of cryptocurrencies; high 
volatility of cryptocurrencies, that is, a rapid change 
of cryptocurrencies value rates on the market; 
anonymity (at the same time is both an advantage 
and disadvantage, because it can be extremely 
diffi cult to return money in case of wrong transfer); 
high risk of fraudulent and illegal schemes with the 
cryptocurrencies turnover.

The analysis of the historical period of 
cryptocurrencies development and formation, as 
well as the prospects for use as means of payment 
makes it possible to conclude that soon enough 
cryptocurrencies can become an essential component 
of the global fi nancial system.

Keywords: Cryptocurrency, electronic money, 
Bitcoin, Ripple, monetary system, means of payment.
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Â²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÓ 
ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ó ÑÔÅÐ² 

Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ ÇÀÄËß 
Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÜÊÎ¯ ÃÀËÓÇ²

На основе анализа влияния действия 
специального режима налогообложения де-
ятельности в сфере сельского хозяйства на 
эффективность производства сельскохозяй-
ственных предприятий в животноводстве, 
последствия отмены специального режима 
налогообложения, для возрождения живот-
новодческой отрасли в Украине предложено 
восстановить специальный режим налого-
обложения деятельности в сфере животно-
водства, а именно скотоводства.
Ключевые слова: специальный режим 

налогообложения, налог на добавленную сто-
имость, животноводство, скотоводство, 
бюджетные дотации, поддержка сельского 
хозяйства.
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ціальні режими оподаткування сільського 
господарства. Галузь понесла значні втрати 
через скасування спеціального режиму опо-
даткування діяльності у сфері сільського та 
лісового господарства, а також рибальства. 
Динаміка індексу показників виробни-

цтва продукції тваринництва на даний час 
залишається негативною, що підтверджує 
вплив дії спеціального режиму оподатку-
вання на показники ефективності діяльності 
сільськогосподарських підприємств.

Стан дослідження
Сфера оподаткування є дуже важли-

вою і необхідною часткою суспільних від-
носин, яка завжди перебуває під особливо 
пильною увагою як держави і державних 
інституцій, так і науковців, які займають-
ся податково-правовими дослідженнями, 
а також і фахівців з економічних питань. І 
це цілком зрозуміло, адже податки є важли-
вим джерелом поповнення бюджету, саме 
завдяки оподаткуванню відбувається мобі-
лізація основної частини публічних фондів 
грошових коштів, а викликаний публічною 
фінансовою діяльністю розподіл новоство-
реної вартості призводить до прискорення 
розвитку економіки і динамічності самих 
податкових відносин. Держава, акумулюю-
чи податкові надходження в бюджетах різ-
них рівнів, отримує можливість реалізувати 
свої функції, забезпечити діяльність держав-
них органів та установ, профінансувати ви-
датки, що спрямовуються на задоволення 
публічного інтересу всієї країни. Питанням 

Постановка проблеми
Сільське господарство належить до най-

більш вразливих сфер економіки через се-
зонність виробництва, високу залежність 
від погодних умов та цінової ситуації на сві-
тових ринках. Саме тому в багатьох країнах 
світу ця галузь є дотаційною або отримує 
інші преференції (виробничі та експорт-
ні субсидії, пільгові ставки оподаткування, 
прямі виплати на один гектар ріллі тощо). 
Питання підтримки сільськогосподарських 
виробників є вкрай актуальним і для Укра-
їни. 
На сьогодні сільське господарство по 

більшості напрямів тваринництва для сіль-
ськогосподарських підприємств залиша-
ється збитковим. Не останню роль серед 
причин такого становища відіграють і спе-
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оподаткування присвячені праці вчених-фа-
хівців із фінансового права: Л.К. Воронової, 
О.О. Дмитрик, Л.М. Касьяненко, М. П. Ку-
черявенка, Т.А. Латковської, О.А. Музики-
Стефанчук, О.П. Орлюк та ін., однак дослі-
дженню режиму оподаткування діяльності 
у сфері сільського господарства приділено 
дуже мало уваги. 

Мета дослідження: виявити наявні 
проблеми та запропонувати напрями вирі-
шення, зокрема, відновлення спеціального 
режиму оподаткування діяльності у сфері 
сільського господарства, з метою збільшен-
ня державної підтримки сільськогосподар-
ських підприємств, підтримки внутрішньо-
го споживчого ринку, забезпечення сталого 
розвитку сільського господарства України в 
цілому.

Виклад основних положень
Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких за-
конодавчих актів України щодо забезпечен-
ня збалансованості бюджетних надходжень 
у 2016 році» № 909-VIII від 24.12.2015 року 
[1] було частково відмінено спеціальний 
режим оподаткування податком на дода-
ну вартість діяльності у сфері сільського та 
лісового господарства, а також рибальства. 
Внаслідок зазначених змін у 2016 році зна-
чно зросли витрати виробників продукції 
саме тваринництва, а підтримка держави 
стала неспівмірною з реальними потребами 
галузі.
З 01.01.2018 року повністю втратила 

чинність стаття 209 Податкового кодексу 
України [2], яка регламентувала умови за-
стосування спеціального режиму оподат-
кування діяльності у сфері сільського та 
лісового господарства, а також рибальства 
(відповідно до підпункту 4 пункту 2 розді-
лу ХІХ «Прикінцеві положення» Податко-
вого кодексу України). Дана норма діяла з 
2004 року, спеціальним режимом оподат-
кування користувалися понад шістнадцять 
тисяч сільгосппідприємств, із яких близь-
ко третини фермерських господарств. При 
цьому сума непрямої державної підтримки 
сільського господарства за цим механізмом, 

за різними оцінками, становила 20-26 млрд. 
грн.
На заміну спеціальному режиму опо-

даткування діяльності у сфері сільського 
та лісового господарства, а також рибаль-
ства, задля компенсації в певній частині 
потенційних втрат сільськогосподарських 
виробників, запроваджено прямі спеціаль-
ні державні дотації на розвиток сільсько-
го господарства. У зв’язку з цим, Законо-
 № 1791-VIII від 20.12.2016 року було вклю-
чено до Закону України «Про державну під-
тримку сільського господарства України»-
№ 1877-IV від 24.06.2004 року Розділ V-1 
«Державна підтримка виробників окремих 
видів сільськогосподарської продукції», 
статтею 16-1 якого передбачено бюджетні 
дотації для розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників та стимулювання вироб-
ництва сільськогосподарської продукції. 
Порядок розподілу бюджетної дотації для 
розвитку сільськогосподарських товарови-
робників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції затверджу-
ється Кабінетом Міністрів України. 
Відповідно до Порядку розподілу бю-

джетної дотації для розвитку сільськогос-
подарських товаровиробників та стимулю-
вання виробництва сільськогосподарської 
продукції у 2017 році, затвердженого Поста-
новою Кабінету Міністрів України № 83 від 
08.02.2017 року (далі – Порядок) бюджетна 
дотація виплачується товаровиробникам 
щомісяця з урахуванням вартості реалізова-
ної продукції пропорційно частці сплаченої 
до бюджету суми податку на додану вартість 
за визначеними видами діяльності в загаль-
ній сумі сплати податку на додану вартість 
за умови, що такі товаровиробники не ма-
ють податкового боргу з податку на додану 
вартість на наступний день після гранично-
го строку сплати такого податку за звітний 
період, за який надається бюджетна дотація.
Однак, порядок розподілу бюджетних 

дотацій є несправедливим, адже, напри-
клад, сільськогосподарські підприємства, 
що займаються птахівництвом є найбіль-
шими серед аграріїв платниками податку 
на додану вартість, птахівництво, пов’язане 
з більш швидкою окупністю витрат через 
вищий коефіцієнт оборотності обігових ко-
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штів порівняно з іншими галузями тварин-
ництва. Таким чином, більша половина всіх 
бюджетних дотацій за сім місяців 2017 року 
(56 % загальної суми бюджетних дотацій) 
була надана саме виробникам, що спеціалі-
зуються на виробництві продукції птахівни-
цтва.
При цьому, необхідно враховувати, що в 

реєстр отримувачів бюджетної дотації вно-
сяться тільки ті підприємства, в яких 75 % 
вартості всіх товарів, поставлених ними 
протягом звітного періоду, відводиться на 
продукцію тваринництва (за КВЕД). Тоб-
то підприємства, які мають дійне стадо, але 
також займаються рослинництвом, вартість 
продукції якого перевищує чверть від їх за-
гального товарообороту (така діяльність є 
притаманною для більшості дрібних та се-
редніх сільгоспвиробників), втратили пра-
во подавати заявку на отримання дотацій. 
Таким чином, система прямих державних 
дотацій вигідна передусім інтегрованим під-
приємствам, що займаються птахівництвом.
Отже, через недосконалість Порядку, 

підприємства галузі тваринництва, а саме 
скотарства, за першу половину 2017 року 
взагалі майже нічого не отримали від дер-
жави. 
Необхідно зазначити, що за бюджетною 

програмою «Фінансова підтримка сільгосп-
товаровиробників» у Державному бюджет 
України на 2017 рік було передбачено 4,7 
млрд. грн., але з них лише 1, 4 млрд. грн. – у 
загальному фонді, а 3,3 млрд. грн. – у спе-
ціальному фонді за рахунок надходжень від 
єдиного податку четвертої групи платників 
податків та коштів від реалізації конфіскова-
ного майна. 
Обсяги прямих бюджетних дотацій дер-

жави для цілої галузі є незначними, тоді як 
забирають у сільськогосподарських товаро-
виробників більше 20,0 млрд. грн. щорічно.
Слід також наголосити, що компенсувати 

відміну спеціального режиму навіть випла-
тою прямих дотацій неможливо, оскільки 
проведений Рахунковою палатою України 
аналіз видатків програми розвитку україн-
ського села на період до 2015 року, за 2008-
2012 роки у сфері розвитку аграрного ринку 
показує, що програми фінансової підтримки 
агропромислового комплексу були профі-

нансовані лише на 30 %. Статті фінансової 
підтримки агропромислового комплексу 
в бюджеті відносяться до незахищених, на 
яких в першу чергу економлять.
Таким чином, у Державному бюджеті 

України на 2017 рік не було передбачено 
адекватної компенсації втрат, понесених 
секторами сільського господарства, що пе-
ребувають у кризовому стані, а саме тварин-
ництва (скотарства).
Прямі бюджетні дотації держави для да-

ної галузі – неефективні й сприяють поши-
ренню корупції через недосконалий поря-
док розподілу бюджетних дотацій між сіль-
ськогосподарськими товаровиробниками.
На відміну від механізму бюджетних до-

тацій, акумуляція податку на додану вартість 
сільгоспвиробниками на своїх спеціальних 
рахунках – винятково прозорий механізм, і 
виробники успішно могли його використо-
вувати на цілі розвитку.
Як відомо, більшість напрямів тварин-

ництва в нашій країні є збитковими, і саме 
акумулювання податку на додану вартість 
забезпечувало виживання галузі. Якщо в 
рослинництві є можливості для швидкої 
переорієнтації на інші, більш прибуткові 
напрями, то підприємства тваринницької 
галузі такої можливості не мають, оскільки 
налагодження виробництва потребує зна-
чних капітальних інвестицій та часу для від-
новлення поголів’я.
Про негативні тенденції у тваринництві, 

а саме в скотарстві, свідчить значне змен-
шення в Україні поголів’я великої рогатої 
худоби, молочного стада і свиней. Так, за 
роки незалежності, за даними Державної 
служби статистики України, в Україні зна-
чно знизилося поголів’я худоби: великої ро-
гатої худоби – в 6,6 рази ( з 24623,4 тис. голів 
у 1991 році до 3750, 3 тис. голів у 2016 році), 
корів – в 3,9 рази (з 8378,2 тис. голів у 1991 
році до 2166,6 тис. голів у 2016 році), сви-
ней – в 2,7 рази (з 19426,9 тис. голів у 1991 
році до 7079,0 тис. голів у 2016 році), овець 
– в 6,4 рази (з 7896,2 тис. голів у 1991 році 
до 743,9 тис. голів у 2016 році). Скорочення 
поголів’я худоби призвело до зниження об-
сягів виробництва продукції тваринництва. 
Так, у 2016 році порівняно з 1990 роком ви-
робництво яловичини скоротилося у 5, 2 
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рази, свинини – у 2,1 рази, баранини та коз-
лятини – у 3,3 рази, молока – у 2,3 рази, вод-
ночас спостерігається нарощування вироб-
ництва продукції птахівництва, м’ясо птиці 
у 2016 році порівняно з 1990 роком зросло 
на 435,3 тонн або в 1,6 рази.
Необхідно зазначити, що поряд із скасу-

ванням спеціального режиму оподаткуван-
ня, відбулось значне збільшення собівартос-
ті продукції, оскільки виросла ціна на зерно, 
а це корми для худоби, які в структурі за-
трат тваринницького виробництва склада-
ють близько 60 %.
У 2017 році після скасування спеціаль-

ного режиму оподаткування, за даними 
Державної служби статистики України, 
поголів’я великої рогатої худоби в Україні 
продовжило скорочуватися: поголів’я корів 
за цей період знизилося на 2,3 % і склало 
2134,0 тис. голів, поголів’я свиней скороти-
лося на 8,6 % в порівнянні з аналогічним пе-
ріодом 2016 року – до 6893,0 тис. голів, вод-
ночас, поголів’я птиці в країні в порівнянні 
з 2016 роком зросло на 1 %.
При цьому згідно з офіційною статис-

тикою, у 2016-2017 роках динаміка індексу 
показників виробництва продукції тварин-
ництва залишається негативною (- 2,0), що 
вкотре підтверджує необхідність повернен-
ня до умов дії спеціального режиму оподат-
кування для деяких галузей сільського гос-
подарства, а саме для тваринництва (скотар-
ства). Особливо варто врахувати, що мова 
йде про внутрішній ринок і українського 
споживача.
Скорочення доходів тваринницьких 

підприємств з одночасним зростанням по-
даткового навантаження на них, неминуче 
призведе до подальшого падіння поголів’я 
та обсягів виробництва, а потім до виперед-
жаючого зростання цін на тваринницьку 
продукцію і подальшого скорочення спо-
живання і виробництва тваринницької про-
дукції в Україні.

Висновки
Сільське господарство – специфічна га-

лузь, яка потребує застосування зваженої 
політики державного протекціонізму. Ме-
тою запровадження спеціального режиму 
оподаткування було встановлення раціо-

нального й ефективного використання при-
родних ресурсів та стимулювання розвитку 
підприємств, які провадять діяльність у сфе-
рі сільського і лісового господарства та ри-
бальства. 
Спеціальний режим оподаткування опе-

рацій з постачання сільськогосподарської 
продукції відігравав позитивну роль у роз-
витку аграрної галузі, подолання збитковос-
ті, зростанні обсягів агропромислового ви-
робництва, експорту сільськогосподарської 
продукції, та рівня доходів сільськогоспо-
дарських підприємств. 
Спеціальний режим оподаткування 

сільськогосподарських підприємств подат-
ком на додану вартість істотно впливає на 
формування прибутковості та ефективності 
підприємств у галузі тваринництва (скотар-
ства), а відповідно, і на тенденції розвитку 
даної галузі. Скасування спеціального ре-
жиму призведе до значного збільшення пи-
томої ваги збиткових підприємств у галузі 
молочного і м’ясного скотарства.
Таким чином, необхідно відновити спе-

ціальний режим оподаткування діяльності 
у сфері сільського господарства, а саме для 
галузі тваринництва (скотарства) з метою 
збільшення державної підтримки таких 
сільськогосподарських підприємств, задля 
забезпечення сталого розвитку сільського 
господарства України, адже відміна засто-
сування спеціального режиму та перехід на 
загальну систему оподаткування податком 
на додану вартість стане крахом для тварин-
ництва (скотарства) і фактично знищить ви-
робництво сільськогосподарських товарів 
даної галузі.
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АНОТАЦІЯ 
На підставі аналізу впливу дії спеціально-

го режиму оподаткування діяльності у сфе-
рі сільського господарства на ефективність 
виробництва сільськогосподарських підпри-
ємств у тваринництві, наслідки скасування 
спеціального режиму оподаткування, задля 
відродження тваринницької галузі в Україні, 
запропоновано відновити спеціальний режим 
оподаткування діяльності у сфері тваринни-
цтва, а саме скотарства. 
Ключові слова: спеціальний режим опо-

даткування, податок на додану вартість, 
тваринництво, скотарство, бюджетні дота-
ції, підтримка сільського господарства.
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O. Dolzhenkov
Restoration of the special regime 

of taxation of activities in the fi eld of 
agriculture for the revival of the livestock 

industry.
In the article, based on the analysis of the 

impact of the special regime for taxation of ac-
tivities in the fi eld of agriculture, as well as on 
the effi ciency of agricultural enterprises in live-
stock production, the consequences of the abo-
lition of the special tax regime, in order to re-
vive the livestock industry in Ukraine, it is pro-
posed to restore a special regime for taxation 
of livestock activities, and it is cattle breeding.

Agriculture is one of the most vulnerable 
sectors of the economy due to seasonality of 
production, high dependence on weather con-
ditions and the price situation on world mar-
kets. That is why in many countries this indus-
try is subsidized or receives other preferences 
(production and export subsidies, preferential 
tax rates, direct payments per hectare of arable 
land, etc.). The issue of support for agricultural 
producers is very urgent for Ukraine as well.

Today, agriculture in most areas of livestock 
farming remains unprofi table. Not least of the 
reasons for this situation are played by special 
regimes of taxation of agriculture. The indus-
try suffered signifi cant losses as a result of the 
abolition of the special taxation regime for ag-
riculture, forestry and fi sheries.

The dynamics of the index of indicators of 
production of livestock products, at present, 
remains negative, which confi rms the impact 
of the special tax regime on the performance 
indicators of agricultural enterprises.

Today, it is necessary to renew the special 
regime of taxation of activities in the fi eld of 
agriculture, namely for the livestock (livestock) 
sector in order to increase state support for 
such agricultural enterprises, to ensure the sus-
tainable development of Ukrainian agriculture, 
since the abolition of the special regime and 
the transition to a general system of taxation 
on added value will be a collapse for livestock 
(livestock) and will actually destroy the produc-
tion of agricultural products in the industry .

Key words: special tax regime, value added 
tax livestock, cattle breeding, budget subsidies, 
agriculture support.
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У змісті статті на основі онто-
гносеологічного аналізу викладене авторське ба-
чення ролі та впливу давньогрецької філософії 
права досократичного періоду на становлення 
та еволюцію фундаментальних понять при-
таманних філософії права сучасності. Авто-
ром розкриваються основні онтологічні позиції 
давньогрецьких мислителів, які є представни-
ками досократичного періоду давньогрецького 
філософсько-правового сприйняття оточуючої 
реальності. Вказується на різноманітність 
поглядів тогочасних мислителів на такі 
соціально-значимі категорії, як держава, право, 
закон, система управління тощо. Зазначається, 
що тогочасні мислителі прагнули встанови-
ти першопричину усього існуючого у Всесвіті. 
У даному прагненні вони звертали свою увагу 
на різноманітні предмети і явища, які були 
осяжними для людського сприйняття та зна-
ходилися поза межами людського «Я». Іншими 
словами пошук першопричини у досократиків 
знаходився у площині, яка знаходилася поза са-
мою сутністю індивіда. У даному разі людина 
виступала виключно у ролі суб’єкта наукового 
пошуку, а сам вектор пізнання був спрямований 
від соціального індивіда – на зовні.
Ключові слова: давньогрецька філософія пра-

ва, до сократичний період, вихідний елемент, 
право, закон, держава, система управління.

мислителі не могли залишити поза увагою і 
такі соціальні феномени, як право, держава, 
закон, система управління тощо. Адже саме за 
допомогою вказаних феноменів стає можли-
вою побудова певного механізму соціального 
регулювання. І хоча у кожного представни-
ка досократичного періоду давньогрецької 
філософії було власне бачення такого меха-
нізму, вони, з рештою, приходили до хоча 
й оригінальних за змістом, але однакових за 
своєю суттю висновків з приводу того, що і за-
значені феномени повинні вибудовуватися на 
основі природних законів, чим забезпечуєть-
ся певна рівновага у стосунках між окремими 
соціальними одиницями. Саме тому науко-
ва спадщина представників досократичного 
періоду давньогрецької філософії є досить 
цікавою та потребує ретельного аналітично-
го дослідження з метою застосування при-
таманних їй наукових принципів в умовах 
сьогодення, адже проблематика визначення 
феноменології права, держави, закону, систе-
ми управління тощо, і на сьогоднішній день 
залишається надзвичайно актуальною і ре-
троспективний аналіз еволюції даних понять 
надасть змогу проведення досить ретельного 
дослідження вказаних феноменів у проекції 
проблематики сьогодення.

Стан наукової розробки теми
Проблематикою давньогрецької філосо-

фії права досократичного періоду займалися 
такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як 
М.В.Костицький, В.М.Вовк, С.Г.Меленко, 
С.Я.Лур’є, А.О.Маковельський, Б.Рассел, 

Постановка проблеми та актуальність 
теми

Намагаючись пояснити першопричи-
ну усього існуючого, а також взаємозв’язок, 
який існує між об’єктами «сущого», тогочасні 
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В.С.Нерсесянц та ін. Але слід вказати на те, 
що у змістовому наповненні існуючих науко-
вих праць проблематика саме онтологічного 
аналізу філософсько-правових поглядів пред-
ставників досократичного періоду давньо-
грецької філософії не виступає у ролі осно-
вного предмету наукового пошуку. Ретельно-
му аналізові піддаються лише праці окремих 
мислителів вказаного періоду, або ж даються 
лише узагальнюючі оцінки притаманних їм 
філософсько-правовим поглядам. Саме тому 
дана стаття покликана, на думку автора, част-
ково звузити зазначену прогалину.

Метою статті є комплексне онтологічне 
дослідження наукової спадщини представ-
ників давньогрецької філософсько-правової 
думки досократичного періоду.

Виклад основного матеріалу
Відлікові «рамки» темпорального періоду 

за якого у давньогрецькому соціальному се-
редовищі поряд зі звичними, повсякденними 
роздумами побутового характеру з’являються 
уявлення філософсько-світоглядного змісту, 
на превеликий жаль, можливо встановити 
лише з надзвичайно великою похибкою віро-
гідності. В умовах сьогодення дане завдання 
можливо виконати лише на основі результа-
тів глибокого гносеологічного аналізу аксіо-
логічно-змістового наповнення тогочасних 
пам’яток текстуальної фіксації інформації та 
фольклору, які дійшли до наших часів, на-
клавши їх у темпоральному вимірі на роки 
життя та творчості авторів давньогрецьких 
фоліантів філософсько-світоглядного харак-
теру. У свою чергу зазначена методологія не 
вирізняється вкрай необхідною під час на-
укового пошуку точністю та об’єктивністю, 
а тому носить лише відносний характер, що, 
без сумніву, відображається також, певним 
чином, і на змістовій частині інших сучасних 
наукових розвідок, які присвячені згаданій 
проблематиці. Втім ми також не можемо 
безапеляційно стверджувати, що перші дав-
ньогрецькі письмові пам’ятки, які дійшли 
до наших часів та у змісті яких відображено 
роздуми тогочасних мислителів з приводу 
будови Космосу, створення Всесвіту та місця 
і призначення людини у ньому, є саме тим, 
первинним, вихідним варіантом зазначених 

суджень, зафіксованих за допомогою методо-
логії, яка є зрозумілою та доступною для ви-
користання на сьогодні. Зауважимо, що саме 
первинні варіанти вказаних роздумів давньо-
грецьких мислителів існували в усній формі, 
або ж навіть піддавалися і письмовій фіксації, 
але з великою часткою вірогідності фактично 
не змогли дійти до наших днів – або ж без-
слідно зникли, або ж ще очікують на власне 
відкриття дослідницькою спільнотою. Саме 
тому, на нашу думку, слід змиритися з тим 
фактом, що на сьогодні не встановлено єди-
ного більш-менш точного часового періоду, з 
якого бере власний початок феномен давньо-
грецької філософії.
Натомість переважна більшість науковців, 

які проводять власні наукові розвідки у меж-
ах зазначеної тематики, демонструють зде-
більшого одностайність щодо причин прояву 
та розвитку феномену філософського аналізу 
на теренах Давньої Греції. Зокрема досить 
поширеною та логічно обґрунтованою є гіпо-
теза з приводу того, що процесам зароджен-
ня, становлення та розвитку давньогрецької 
філософії сприяло географічне положення, в 
межах якого існував тогочасний грецький со-
ціум. А також особливості суспільного та полі-
тичного устрою давньогрецьких міст-держав 
(полісів), рід занять населення, рівень розви-
тку культури, релігійних вірувань, уявлень та 
переконань тощо. Приміром У. К. Ч. Гатрі у 
своїй багатотомній праці «Історія грецької фі-
лософії» [2, с.108-110], яка вирізняється ґрун-
товністю та глибиною проведеного науково-
го дослідження, сформулював онтологічне за-
питання з приводу того, що ж відіграло роль 
первинного імпульсу «зачаття» давньогрець-
кої філософії, і надав на нього цілком логічну 
відповідь – вона бере власний початок з тих 
часів, коли в давніх греків почало формувати-
ся глибоке переконання з приводу того, що 
видимий хаос оточуючих процесів повинен 
нести у власній основі певний порядок, і що 
цей стан речей є породженням сил неземно-
го походження. На ранніх етапах розвитку та 
становлення давньогрецьких філософських 
уявлень вказаний стан речей давньогрець-
кими мислителями пояснювався завдяки ви-
користанню міфологічно-гносеологічного ін-
струментарію та притаманної йому методоло-
гії, які у своїй уяві наділяли окремих уявних 
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персонажів божественними властивостями та 
владою над тими чи іншими надзвичайними 
силами природи, створивши таким чином 
певний пантеон богів, який вирізнявся чіт-
кою ієрархією, та на чолі якого знаходився 
головний бог, який власне наділявся преди-
катами творця та виступав у ролі першоосно-
ви усього сущого (видимого та невидимого). 
Та, вочевидь, не всіх членів давньогрецького 
соціуму повністю задовольняло таке пояс-
нення й тому окремі його представники по-
чинають власний онтологічний пошук відпо-
віді на ці запитання, завдяки використанню 
методології спостереження та раціонального 
пояснення того чи іншого явища чи уявлен-
ня, не вдаючись до сліпого сприйняття мі-
фологічних постулатів. Це «відхилення» від 
вектору міфологічного інструментарію і є, на 
думку У. К. Ч. Гатрі, фактором чи моментом 
саме зародження давньогрецької філософії. 
Варто наголосити на тому, що на почат-

ковому, вихідному етапі інтерес давньогрець-
ких філософів тяжів, здебільшого, до проблем 
визначення першооснов буття як такого, бу-
дови Космосу й пояснення аксіологічно-онто-
логічної складової всього сущого, а тому цей 
період прийнято називати – космологізмом 
ранньої давньогрецької філософії. Не зали-
шили греки поза власною увагою й право, 
а відтак можна з упевненістю стверджувати, 
що одночасно із зародженням, становленням 
та розвитком давньогрецької філософії відбу-
валися аналогічні процеси й у царині філосо-
фії права.
У науковому світі першим давньогрець-

ким філософом прийнято вважати Фалеса Мі-
летського, засновника Мілетської школи (від 
назви міста Мілет, теперішня західна частина 
Туреччини), від народження якого фактично 
бере власний початок уся європейська наука. 
У 585 році до н.е. Фалес передбачив точну 
дату й час затемнення сонця й саме цей рік у 
середовищі науковців вважається роком ви-
никнення давньогрецької філософії. Фалес 
першим серед тогочасних мислителів ризик-
нув пояснити проблематику створення Всес-
віту фактично не покладаючись на міфологію, 
а послуговуючись науковим інструментарієм, 
який за власною природою є раціональним. 
На переконання Фалеса основою усього су-
щого та вихідним першоджерелом є вода, 

яка у притаманних їй трьох станах породжує 
все суще шляхом змінюваності цих станів у 
різних послідовностях. Щодо проблемати-
ки права, то на думку С. Г. Меленка, на зорі 
зародження та розвитку філософії, Фалесом 
були сформульовані ідеї політичного та дер-
жавницького характеру, які вже на той час ві-
діграли неабияку роль у розвитку еллінсько-
го суспільства [10, с.30]. Фалесу приписують 
максиму: «Не роби того, що ти засуджуєш в 
інших» [15, с.3]. Ця максима на своєму істо-
ричному шляху відіграла роль основи «золо-
того правила» моральності й знайшла власне 
відображення в релігійних вченнях, філософ-
ських трактатах й правових системах різних 
держав, у тому числі й сучасних [4, с.122].
Наступним представником Мілетської 

школи був учень Фалеса – Анаксімандр, який 
всупереч своєму вчителю вважав першоос-
новою не емпіричний елемент, а уявний, аб-
страктний – апейрон: невизначену субстан-
цію, що не набула жодних емпіричних якос-
тей, тобто ту, що вміщає в себе все й одразу, 
яку неможливо відчути, вона вічна й знахо-
диться в постійному русі [11, с.18-22]. Осно-
вною ідеєю мислителя є рівновага, як у про-
екції Всесвіту так й в державі, праві й суспіль-
стві, які на думку мислителя є невід’ємною 
частиною Всесвіту [1, с.23]. Переносячи ідеї 
Анаксімандра на сьогочасне суспільство, 
можна для прикладу вказати на таке соці-
альне явище, як злочин, який є безумовним 
порушенням рівноваги, оскільки вбивство 
чи нанесення фізичних ушкоджень порушує 
наперед визначений порядок та провокує ви-
никнення дисбалансу в суспільстві, усунення 
якого стає можливим лише завдяки втручан-
ню до вказаної сфери суспільних відносин 
спеціалізованих державних інституцій, які, у 
свою чергу, завдяки застосуванню примусу в 
інтересах суспільства відновлюють втрачену 
гармонію. 
Неможливо недооцінити значення світо-

глядних ідей Анаксімандра для процесів ши-
рокого дослідження різноманітних аспектів 
онтологічного та аксіологічного характеру, 
які притаманні філософії права, зокрема не 
лише у її теоретичному вимірі, але й у прак-
тичному контексті, адже ідеї мислителя збе-
регли власну актуальні й до нині; вони фак-
тично є ідейним підґрунтям створення та 
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розбудови онтологічно-необхідних держав-
них інституцій різноманітних сучасних дер-
жавних утворень. 
Третім, із відомих нам, представників Мі-

летської філософської школи виступав учень 
Анаксімандра – Анаксімен, який вважав саме 
повітря першосоновою всього сущого, яке у 
своїх різних притаманних йому станах може 
перетворюватися на вогонь, воду, каміння, 
гори тощо. Анаксімен фактично виступав у 
ролі першого мислителя, який не лише звер-
нув досить пильну гносеологічну увагу на 
таку філософську категорію, як душа, але й 
намагався завдяки притаманним їй якостям 
пізнати основи світобудови. На жаль Анаксі-
мена не цікавили питання державно-право-
вого характеру, але його світоглядні ідеї, які 
вирізнялися оригінальністю, відіграли досить 
значну роль у процесах синтезу світоглядних 
першооснов у сфері наукових досліджень, як 
природничого так і не природничого харак-
теру.
Досить вагомого значення у межах па-

радигми гносеологічного пізнання філософ-
сько-правової спадщини досократичного 
періоду набувають світоглядні ідеї такого 
давньогрецького мислителя, як Піфагор, а 
також його послідовників – представників 
піфагорійської філософської школи. Про Пі-
фагора нам майже нічого не відомо хоча про 
його особистість написано сотні книг, різно-
часових наукових трактатів та статей. Нам 
відомо, що Піфагор вперше ввів до сфери за-
гального вжитку поняття «філософія» (любов 
до мудрості) й прагнув щоб його називали фі-
лософом а не мудрецем, пояснюючи це тим, 
що мудрим може бути лише Бог, а людина 
здатна лишень любити мудрість, тобто бути 
філософом. На відміну від «мілетців», Піфагор 
вірив у існування Бога, проте піфагорійський 
бог – це «число чисел, єдиний, хто містить у 
собі все....» [14, с.8] Загалом, «фарватером» 
філософії піфагорійців було їхнє вчення про 
числа, де кожне явище (фізичне й уявне) мало 
своє унікальне число. З чисел піфагорійці ви-
вели й поняття «рівність», яке можливе при 
існуванні права, як рівної міри нормування 
нерівних відносин. Справедливість на думку 
піфагорійців виражена у змісті числа «чоти-
ри» (множення цифри два на саму себе), де 
сутність справедливості проявляється у «від-

дачі рівного за рівне». Разом із тим, рівність у 
піфагорійців не виокремлювалася сталістю, а 
саме – не набувала значення, яке би було єди-
ним для всіх, а, у свою чергу, корегувалася у 
залежності від змісту кожного окремо узятого 
випадку [12, с.25-28]. 
З особливою пошаною піфагорійці ста-

вилися до такої філософсько-аксіологічної 
категорії, як закон. Законослухняність вони 
відносили до сфери високих чеснот, а самі за-
кони вважали чи не найбільшою цінністю. 
Безпосередній прояв зла піфагорійці вбачали 
у безвладді (анархії), будучи переконаними, 
що людина за своєю природою не може обі-
йтися без керівника, спрямовуючої сили, а 
також – належного виховання. 
Ідеальною формою державного управлін-

ня піфагорійці вважали аристократію, будучи 
переконаними, що враховувати зміст думок 
будь-кого є нерозумним, а тим більше, якщо 
це думки натовпу, навіть якщо вони стосу-
ються питань управління державою. Голо-
вними ознаками ідеального управлінця, на 
їхнє глибоке переконання, є освіченість, а ця 
риса, у свою чергу, є притаманною майже ви-
ключно представникам аристократії. 
Загалом філософське вчення Піфагора та 

його послідовників, а особливо притаманні 
їм політико-правові погляди спричинили не-
абиякий вплив на подальший еволюційний 
поступ давньогрецької філософії права зо-
крема та на процеси формування державно-
правових механізмів та інституцій на теренах 
Європи загалом. Сформульовані ними кон-
цептуальні ідеї можна означити під час про-
ведення детального логіко-гносеологічного 
аналізу змісту сентенцій, викладених Сокра-
том у власному філософсько-світоглядному 
вченні, змісті творів, що належать перу Пла-
тона, а також у наукових викладах авторів 
більш пізніх часових періодів. Досить часто 
різноманітні світоглядні ідеологеми сфор-
мульовані представниками піфагорійської 
філософської школи знаходять власне відо-
браження в різноманітних сферах буття су-
часного суспільства, що зайвий раз свідчить 
про притаманні їм аксіологічну та онтологіч-
ну складові.
Не менш значимою фігурою у сфері дав-

ньогрецької філософії є постать Геракліта. 
Його вважають першим діалектиком і саме 
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йому приписують введення до парадигми фі-
лософського пізнання світу такого поняття як 
«логос», який у розумінні мислителя був осно-
воположним законом буття. Все у світі, згідно 
уявлень Геракліта, перебуває у постійному 
русі, зміні, боротьбі й оновленні. На нашу 
думку зі змісту зазначеного й випливає на-
лежний філософові найвідоміший вислів: «Не 
можна двічі увійти в одну і ту ж саму ріку» [3, 
с.113]. У цьому вічному потоці змін все скла-
дається з протилежностей, основою впоряд-
кованості між якими є вогонь, у якості загаль-
ного еквівалента взаємоперехідних проти-
лежних явищ, на який обмінюється все суще. 
Стосовно політико-правових поглядів 

Геракліта, слід зауважити, що під час дослі-
дження творчого спадку мислителя відкри-
вається можливість їх аналізу в контексті сві-
тоглядної сфери світосприйняття філософа у 
цілому, оскільки жодних наукових пам’яток 
письмового характеру, які б присвячувалися 
згаданій тематиці, Гераклітом залишено не 
було. Разом із тим, на глибоке переконання 
мислителя, люди не є рівноцінними один од-
ному, так як саме по собі мислення – це вели-
ке благо, а більшість людей – є нерозумними 
створіннями. Звідси й бере власний початок 
критичне ставлення Геракліта до демократії, 
як форми правління, яку він вважав – «прав-
лінням нерозумних». На його глибоке пере-
конання державою мають керувати «кращі», 
тобто еліта. Для Геракліта рішення одного 
«кращого» індивіда, зокрема, є більш аксіоло-
гічно-наповненим феноменом аніж думка де-
мосу загалом. «Один для мене – десять тисяч, 
якщо він найкращий» – зазначав мислитель 
[13, с.697]. 
Геракліт був яскравим прибічником пи-

саного (позитивного) права, тобто, на думку 
філософа, закони створюються «кращими», і 
за них, згідно відомого вислову мислителя, 
народ повинен боротися, як за стіни фортеці 
[3, с.113]. 
З аксіологічного змісту вчення Геракліта 

бере свій початок такий філософсько-світо-
глядний напрям наукового пізнання, як діа-
лектика, яка тисячоліття по тому була розви-
нута Ф. Гегелем, а згодом і К. Марксом. Та і 
загалом – завдяки глибокозмістовним погля-
дам мислителя в юридичній науці було сфор-
мовано доктрину позитивного права.

Не менш цікавою для дослідження є й 
Елейська філософська школа (м. Елея, на 
півдні Італії), засновником якої вважається 
Ксенофан, щоправда слава цієї школи тісно 
пов’язується з іменами таких мислителів як 
Парменід та Зенон.
Прихильники даного філософського на-

прямку пізнання виступали у ролі осново-
положників онтології – вчення про буття. 
Унікальністю притаманних їм світоглядних 
поглядів є те, що вони вперше заявили про 
існування двох, часто протилежних одна од-
ній форм людського пізнання: чуттєвого й 
розумового, надаючи пріоритетності саме 
останньому.
На думку Парменіда буттям є все, що 

можна пізнати розумом, натомість саме буття 
як феномен, за своєю природою є недоступ-
ним відчуттям, адже відчуття, у свою чергу, 
є категоріями обмеженими та ненадійними. 
Прихильником цієї ж думки виступав і Зе-
нон, який за допомогою власних апорій до-
водив неістинність видимого і чуттєвого, тим 
самим стверджуючи, що істинна картина сві-
ту може бути осягнута лише за допомогою 
мислення, тобто завдяки силі думки. 
На даний час науковому співтовариству 

ще не відомі погляди елеатів, які вони вислов-
лювали на адресу таких інституцій, як держа-
ва, форми правління та права як такого, але, 
зокрема, онтологічні ідеї сформульованого 
ними вчення вирізняються слушністю і в 
умовах сьогодення, в контексті такої важли-
вої сфери людського буття, як правозастосу-
вання. Дана концепція і в наш час знаходить 
власне відображення у змісті процесуальних 
актів різних країн світу, що слугує доказом 
неприпустимості реалізації процесів законот-
ворення та правозастосування під будь-яким 
впливом почуттів особистісного характеру.
Надзвичайно жвавий інтерес викликають 

і світоглядні уявлення представників Іоній-
ської школи натурфілософії (від місцевості 
Іонія, на даний час – західна частина Туреч-
чини, до якої, до речі, входило й місто Мілет), 
серед яких можна виокремити такі відомі по-
статі представників давньогрецької філософії, 
як Емпедокл, Анаксагор, Архелай та Діоген 
Аполонійський. Зокрема Емпедокл, учень 
Піфагора, був прихильником мілетської філо-
софської школи, втім не завжди погоджувався 
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з ідеями, сформульованими її представника-
ми. Зокрема мислитель критично ставився до 
вчення стосовно єдиного першоелемента, бу-
дучи переконаним, що першоосновою космо-
су є всі чотири елементи природних стихій, 
а саме – вогонь, земля, повітря й вода. Їх по-
єднання та диференціація, на думку філосо-
фа, створює і руйнує фактори які виступають 
у ролі основи усіх онтологічних процесів, які 
відбуваються у навколишньому середовищі. 
При цьому процесами поєднання та дифе-
ренціації вказаних чотирьох стихій безпосе-
редньо управляють дві космічні сили – любов 
та хаос, які перебувають у стані постійного 
протистояння між собою. У випадку, коли 
переважає любов – усе постає у стані синтезу, 
є позитивно-правильним завдяки чому і стає 
можливим процес народження. Але такий 
стан не є сталим, а тим більше вічним, адже з 
космосу починає свій наступ хаос, який у ре-
зультаті призводить до повної диференціації 
вихідних елементів, результатом чого, при-
родно, є загибель та знищення [5, с.8]. 
Емпедокл не виявляв повної згоди із 

ученнями елеатів стосовно проблематики піз-
нання. Він вважав, що даний процес дійсно 
повинен ґрунтуватися на раціональних осно-
вах, але на відміну від елеатів, допускав існу-
вання позитивного впливу почуттів на розум 
індивіда.
Щодо політико-правових уявлень Емпе-

докла, то на даний час відомим є лише те, що 
мислитель приймав активну участь в політич-
ному житті соціуму й навіть був очільником 
демократичної партії в його рідному місті 
Акраганта (Сицилія). Він активно виступав за 
збереження демократичного ладу в місті при 
вчиненні спроби реставрації аристократич-
ного устрою на теренах полісу. 
Водночас інший представник Іонійської 

школи – Анаксагор, став відомим завдяки 
тому, що намагався узгодити погляди пред-
ставників іонійської натурфілософії та елеатів, 
а саме – поєднати матеріальне із раціональ-
ним. Анаксагора у науковому світі не при-
йнято вважати мислителем, так би мовити, 
«перших рядів», але слід зазначити, що саме 
він поширив на теренах Афін такий аксіоло-
гічний феномен, як філософія. Також у на-
уковому світі існує думка, що саме його світо-
глядні ідеї вчинили досить значний вплив на 

процес формування філософського світогляду 
в Сократа [8].
Наступним серед представників Іоній-

ської школи натурфілософії слід назвати вчи-
теля Сократа – Архелая, який у парадигмі 
власних філософських ідей надавав значної 
ваги саме повітрю та безкінечному, вважаю-
чи їх основними чинниками існування всього 
сущого, в тому числі й такої сутності, як душа, 
яка формується, на думку Архелая, саме із 
повітря. Зі змісту наведеної тези стає зрозу-
мілим, що Архелай виступав у ролі прихиль-
ника матеріалістичної концепції природи 
душі. У його поглядах можна прослідкувати 
існування власної натурфілософської концеп-
ції створення світу, яка полягала в протисто-
янні холодного й гарячого (води й вогню), 
яких, у свою чергу, примирив матеріальний 
Нус, створивши світ, у якості нижчої форми 
існування. Люди, на думку мислителя, також 
походять із нижчих форм існування, які спо-
чатку були на рівні з тваринами, але згодом 
почали об’єднуватися в племена зі своїми за-
конами, що власне й допомогло їм виділитися 
серед інших живих істот. Архелая вважають 
останнім натуралістичним філософом, після 
якого його учень Сократ здійснив кардиналь-
ний «переворот» у сфері філософії спрямував-
ши вектор її пізнання на саму людину, на її 
внутрішній світ. 
Доцільним також, на наш погляд, буде 

згадати й ще одного представника вказаної 
філософської школи, а саме – Діогена Апо-
лонійського, який за першооснову всього 
сущого визначав повітря у різних притаман-
них йому станах (ступенях ущільнення). За 
вченням Діогена, земля – це охолоджене по-
вітря, а, приміром, душа – це тепле повітря. 
Людське пізнання також формується за допо-
могою повітря, яке проходячи через кров ви-
ступає у ролі каталізатора синтезу думок, які 
зароджуються в серці індивіда. 
На жаль, так би мовити, «безпосеред-

ніх» поглядів іонійців стосовно походження і 
природи права нам віднайти не вдалося, але 
зміст притаманних їм світоглядних ідей несе 
у собі неабияке значення для формування ві-
домих нині у науковому світі політико-право-
вих доктрин.
Досократичний період давньогрецької 

філософії також неможливо уявити і без сві-
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тоглядних ідей сформульованих мислителя-
ми-атомістами. Більшою мірою це стосується 
таких мислителів, як Левкіпп та Демокрит.
За світоглядними уявленнями Левкіп-

па, – світ, у цілому, складається із атомів та 
порожнечі, у якій ці атоми, будучи непо-
дільними, беззмінними та безякісними, від-
різняючись лишень між собою величиною 
та формою, перебувають у постійному русі й 
пересуваючись по порожнечі утворюють ви-
хори, а з них – і світи. Запропоновану Лев-
кіппом атомістичну теорію походження всьо-
го сущого розвинув інший давньогрецький 
філософ Демокрит, який вперше розглянув 
проблематику становлення соціуму, у якості 
частини світового еволюційного поступу. По-
ліс та законодавство у ньому, на переконання 
філософа, мають штучне походження, у дано-
му факторі й криється притаманна їм недо-
сконалість. Мислитель навіть не припускав іс-
нування факту надприроднього походження 
закону та був глибоко переконаним, що він 
повинен відповідати природі. «Те, що вважа-
ється справедливим – не є справедливе: не-
справедливим ж є те, що протирічить приро-
ді» – говорив Демокрит [9, с.159]. 
Мислитель був яскравим прихильником 

демократичного устрою держави, стверджу-
ючи, що «бідність за демократії є кращою 
аніж багатство при царях, настільки, на-
скільки свобода є кращою аніж рабство» [7, 
с.319]. На думку філософа держава є «загаль-
ною справою» її громадян і служить для них 
у якості опори. Коли держава є благополуч-
ною, – вказував Демокрит, – усі перебувають 
у стані благополуччя, коли вона гине – гине 
все [6, с.361]. У свою чергу закони покликані 
забезпечити належне життя громадян у по-
лісі, при цьому Демокрит їх не возвеличував 
й не надавав їм божественного наповнення, 
вважаючи їх написаними людьми, а відтак 
такими, які можна за необхідності піддава-
ти змінам. Закон, на думку філософа, посту-
пається цінністю перед чеснотами, але може 
виступати способом для залучення простих 
громадян до чеснот й водночас каральним ін-
струментом для приборкання в них заздрос-
ті, розбрату й тяги до заподіяння шкоди ін-
шому. Мудрецям, вважав Демокрит, закони 
не потрібні й вони не повинні їм коритися, 
адже немає жодної потреби в моральній опіці 

держави та її законів над мудрецями, оскіль-
ки вони живуть чесним та вільним життям. 
Наразі такі погляди Демокрита комусь 

можуть видатися недосконалими та супереч-
ливими. Можна також сформулювати думку 
з приводу недопустимості вибіркового право-
суддя в умовах сьогодення, адже це фактич-
но суперечить сучасним юридико-науковим 
доктринам та правовим традиціям. На нашу 
думку також слід погодитися із тим, що з те-
оретичної точки зору в третьому тисячолітті 
неприпустимою є навіть думка про вибірко-
ве правосуддя, але приглянувшись більш де-
тально до існуючих реалій сьогодення, мож-
на виявити існування досить сумного факту з 
приводу того, що така нерівність існує й на 
сьогодні, щоправда у різних завуальованих 
проявах.

Висновки
Проведений нами короткий аналіз філо-

софсько-правових поглядів давньогрецьких 
філософів досократичного періоду дає нам 
підстави стверджувати, що такі мислителі 
як Платон та Арістотель сформували цілісні, 
сталі та логічно обґрунтовані власні філософ-
сько-світоглядні системи, залишили по собі 
творчий спадок, у змісті якого виклали влас-
не бачення тієї чи іншої світоглядної пробле-
матики, у тому числі не залишили поза влас-
ною увагою такі філософсько-світоглядні ка-
тегорії, як держава і право, із якими, прина-
гідно зазначимо, вчення створені зусиллями 
досократиків навряд чи здатні повноцінно 
конкурувати ані за обсягами ані за притаман-
ним їм змістом. Та усе ж, на наш погляд саме 
досократики визначили певний вектор на-
ступного розвитку філософії та саме належні 
їм праці виступили у якості джерельної бази, 
каталізатора для подальших наукових розві-
док таких мислителів, як Платон, Арістотель 
та інші філософи. Саме досократики заклали 
аксіологічні основи тієї сфери суспільного 
буття, яке ми зараз називаємо філософією та 
філософією права зокрема.
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IDEOLOGICAL ORIGINS AND 
ONTOLOGICAL PECULIARITIES OF THE 
ANCIENT GEEK PHILOSOPHY OF LAW 

OF THE PRE-SOCRATIC PERIOD 
Based on the ontological and epistemological 

analyses, the article under studies deals with the 
signifi cance of the Ancient Greek Philosophy 
of Law of the pre-Socratic period and its 
impact on the formation and development of 
certain fundamental present-day legal notions. 
The author of the article reveals the basic 
ontological views of the pre-Socratic Ancient 
Greek philosophers on the perception of the 
surrounding reality. He points out the variability 
of thinkers’ attitude to such socially important 
categories as the state, the law, the management 
system, etc. The article lays particular emphasis 
on the fact that the pre-Socratic philosophers 
were willing to determine the root cause of 
everything that existed in the Universe. In 
this desire, they paid peculiar attention to 
different subjects and phenomena, which were 
comprehensive for human understanding, at 
the same time, being located beyond the human 
“self ”. In other words, their search for the root 
cause was reduced to the plane that was beyond 
the very essence of the individual. In this case, the 
person acted exclusively as a subject of scientifi c 
search, whereas the vector of knowledge was 
directed from the social individual to the outside. 

Trying to explain the root cause of existence, 
as well as the interconnection between the 
objects of being, the pre-Socratic philosophers 
could not ignore such social phenomena as the 
state, the law and the system of management, 
since only due to them it is possible to make up 
a certain mechanism of social regulation. Even 
though each representative of the pre-Socratic 
period had his own idea of such a mechanism, 
they eventually came to the common conclusion 
that the above phenomena should be based on 
natural laws, which would ensure the balance 
in the relationship between the individual social 
units. Therefore, the scientifi c heritage of the 
pre-Socratic Philosophy is rather interesting 
and requires a thorough analytical investigation 
in order to apply its scholastic principles in the 
present-day reality. It is essential because the 
issue of defi ning the phenomena of law, state 
and he system of management remains relevant 
today. Consequently, the retrospective analysis of 
their evolution will provide the opportunity for 
carrying out profound research in this fi eld with 
the aim of solving today’s problems. 

Key word: Ancient Greek Philosophy, pre-
Socratic period, original item, law, state, the 
system of management. 
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ÏÐÀÂÎÇÀÕÈÑÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ 
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 ÂÎÂ×ÓÊ Ëþáîìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷ - çäîáóâà÷ ²íñòèòóòó ïðàâà òà ñóñï³ëüíèõ 
â³äíîñèí Â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà»

В статті розкриваються сутність право-
захисної діяльності слідчого під час проведен-
ня ним досудового розслідування криміналь-
них правопорушень та процесуальні форми її 
реалізації.
Ключові слова: кримінальне провадження, 

досудове розслідування, слідчий, правозахисна 
діяльність, учасники досудового розслідування, 
права людини.

Як повноважний представник дер-
жавного органу виконавчої влади, роз-
слідуючи кримінальне правопорушення, 
слідчий, в силу категоричних вимог ст. 3 
Конституції України і ст. 2 КПК України, 
зобов’язаний поряд з виконанням слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих (роз-
шукових) дій, інших процесуальних дій та 
прийняттям процесуальних рішень (по-
чаткових, проміжних, кінечних), у невід-
кладному порядку виконувати ще й право-
захисну (правозабезпечувальну) функцію, 
пов’язану із забезпеченням прав, свобод і 
законних інтересів усіх фізичних осіб, за-
лучених чи допущених до кримінальної 
процесуальної діяльності. Разом з тим, сут-
ність і зміст означеної функції слідчого до 
цих пір продовжують залишатися чітко не 
визначеними ні на законодавчому, ні на 
теоретичному рівнях. Деякі автори обмеж-
ують правозахисну (правозабезпечуваль-
ну) діяльність слідчого лише створенням 
учасникам досудового розслідування на-
лежних умов для успішної реалізації ними 
своїх правомочностей [2, с. 27–28]. Це явне 
звуження правозахисної діяльності слід-
чого. Дійсно, слідчий зобов’язаний перед 
початком будь-якої процесуальної дії чіт-
ко і під розпис роз’яснити її учасникам їхні 
процесуальні права і обов’язки та створити 
безперешкодні умови для їх реалізації (ч. 3 
ст. 223 КПК України). Проте роз’яснення 
прав і створення належних умов для їх ре-
алізації це лише один із аспектів правоза-

Під час проведення досудового роз-
слідування кримінальних правопорушень 
активно використовується увесь арсенал 
заходів забезпечення кримінального про-
вадження, визначених главою 10 діючого 
КПК України, які носять державно-при-
мусовий характер. Тож саме в цій стадії 
процесу проблема забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів її учасників є 
надзвичайно актуальною. Не випадково 
в означеній стадії діє найчисельніша гру-
па владних суб’єктів, порівняно з іншими 
стадіями кримінального провадження, які 
наділені правозахисними (правозабезпе-
чувальними) повноваженнями публічного 
характеру. При цьому правозахисна діяль-
ність реалізується владними суб’єктами 
досудового розслідування постійно і спря-
мована на недопущення порушень прав, 
свобод і законних інтересів учасників кри-
мінального провадження [1, с. 19]. Цей 
вид діяльності владних суб’єктів досудово-
го розслідування несе в собі як превентив-
ний (попереджувальний), так і відновлю-
вальний характер.
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хисної (правозабезпечувальної) діяльності 
слідчого.
Правозахисний характер мають також 

і дії слідчого, пов’язані з наданням під-
озрюваному, обвинуваченому допомоги у 
встановленні зв’язку з обраним ним захис-
ником-адвокатом чи особами, які можуть 
запросити захисника. Якщо за відсутністю 
коштів чи з інших об’єктивних причин 
підозрюваний, обвинувачений не може за-
лучити захисника, а бажає його мати, то 
слідчий зобов’язаний залучити захисника 
для його захисту за призначенням – через 
орган (установу), уповноважений законом 
на надання безоплатної правової допомо-
ги (ст. 49 КПК України). Слідчий також 
зобов’язаний забезпечити участь захисни-
ка і у випадках, коли його участь у кримі-
нальному провадженні є обов’язковою (ст. 
52 КПК України), надати йому реальну 
можливість на участь в розслідуванні до 
першого допиту підозрюваного (п. 3 ч. 3 
ст. 42 КПК України) тощо.
Крім того, з метою забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів підозрювано-
го, обвинуваченого слідчий під час про-
ведення досудового розслідування кри-
мінального правопорушення виявляє, 
фіксує, перевіряє, накопичує не тільки об-
винувальні, а й виправдовувальні докази, 
з’ясовує як обтяжуючі, так і пом’якшуючі 
обставини вчиненого правопорушення, 
вживає заходів до забезпечення як про-
цесуальних, так і особистих та майнових 
прав цього учасника досудового розсліду-
вання (ч. 2 ст. 9 КПК України). Керуючись 
презумпцією невинуватості, усі сумніви 
щодо доведеності вини підозрюваного, об-
винуваченого слідчий завжди тлумачить 
на користь підозрюваного, обвинувачено-
го, що є теж надійним правозахисним за-
собом [3, с. 84].
В разі крайньої необхідності слідчий 

приймає заходи, пов’язані з обмеженням 
прав підозрюваного, обвинуваченого, але 
це він робить вимушено і лише в тій мірі, в 
якій це необхідно для забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів інших учасни-
ків досудового розслідування та створення 
умов для успішної реалізації кримінально-
го судочинства. Такі дії слідчого теж но-

сять правозахисний характер. Забезпечу-
ючи підозрюваному, обвинуваченому всіх 
передбачених законом можливостей для 
захисту ним своїх прав, слідчий не пере-
творюється в його захисника, позаяк його 
публічна правозахисна (правозабезпечу-
вальна) функція суттєво відрізняється від 
приватної захисної функції підозрювано-
го, обвинуваченого, його законного пред-
ставника і захисника-адвоката як за своїм 
змістом, так і направленістю та процесу-
альним порядком реалізації [4, c. 205–207].
Як повноважний представник держав-

ного органу виконавчої влади, слідчий у 
стадії досудового розслідування прикла-
дає багато зусиль не тільки до забезпечен-
ня прав, свобод і законних інтересів підо-
зрюваного, обвинуваченого, а й для забез-
печення прав, свобод і законних інтересів 
законослухняної, базової для держави час-
тини суспільства, яка потрапляє в орбіту 
кримінального провадження у зв’язку з 
заподіянням їй кримінальним правопо-
рушенням фізичної, моральної, майнової 
чи іншої шкоди, визначеної конкретною 
нормою закону про кримінальну відпові-
дальність. Попрані права, свободи і закон-
ні інтереси цих осіб не цікавлять учасників 
сторони захисту і забезпечення їхніх пору-
шених прав – прямий обов’язок держави в 
особі таких її владних суб’єктів досудово-
го розслідування, як слідчий, прокурор і 
слідчий суддя.
Це значний обсяг правозахисної (пра-

возабезпечувальної) діяльності означених 
владних суб’єктів досудового розслідуван-
ня. Ведучим правозахисним засобом тут, 
звичайно, є розкриття слідчим вчинено-
го кримінального правопорушення [5, с. 
125–128]. Проте законодавець України 
цього чомусь не враховує і не відображає у 
своїх нормативних актах. Навіть при при-
йнятті нового КПК України 2012 року він 
не відобразив означене положення в жод-
ній статті цього закону, чим наніс суттє-
вого ураження як правозахисній (правоза-
безпечувальній) діяльності слідчого, так і 
усьому кримінальному провадженню в ці-
лому. Представляється, що це суттєве упу-
щення законодавця повинно бути виправ-
лене у невідкладному порядку. Не тільки 
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швидким і повним розкриттям криміналь-
ного правопорушення, а ще й всебічним, 
повним і неупередженим дослідженням 
усіх обставин його вчинення, слідчий за-
кладає основу для забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів осіб, постраж-
далих від кримінального правопорушен-
ня – потерпілого, цивільного позивача, їх 
законних представників та представників, 
іншими владними суб’єктами, діючими як 
у стадії досудового розслідування, так і в 
усіх послідуючих стадіях кримінального 
провадження [6, с. 229–231].
Під час проведення досудового розслі-

дування кримінального правопорушення 
слідчий також встановлює характер і роз-
мір завданої потерпілому і цивільному по-
зивачу шкоди і приймає передбачені за-
коном заходи по своєчасному і повному 
її відшкодуванню. Цю правозахисну дію 
слідчий розпочинає з роз’яснення під-
озрюваному, обвинуваченому чи фізичній 
або юридичній особі, яка в силу закону 
зобов’язана відшкодувати завдану потер-
пілому і цивільному позивачу криміналь-
ним правопорушенням шкоду, про меха-
нізм її відшкодування у добровільному 
порядку (ч.1 ст. 127 КПК України). Якщо 
відшкодувати завдану шкоду у цьому по-
рядку не вдалося, то слідчий з метою за-
безпечення цивільного позову приймає 
передбачені законом заходи до накладен-
ня арешту на майно вищеозначених осіб 
в порядку, встановленому ст. 170 КПК 
України. Цей правозахисний засіб слід-
чого є досить ефективним, бо спрямова-
ний безпосередньо на усунення наслідків 
кримінального правопорушення шляхом 
відновлення прав осіб, постраждалих від 
нього. Саме слідчий під час проведення 
розслідування кримінального правопору-
шення доказує характер і розмір, завданої 
потерпілому і цивільному позивачу шко-
ди.
Досить часто слідчі повертають потер-

пілим і цивільним позивачам майно, втра-
чене ними під час вчинення кримінальних 
правопорушень, а потім вилучене слідчим 
при проведенні обшуків у підозрюваного, 
обвинуваченого чи третіх осіб. Особливо 

багато правозахисних заходів виконують 
слідчі під час розслідування кримінальних 
правопорушень, вчинених неповнолітні-
ми особами. Не менших правозахисних 
зусиль слідчого потребує забезпечення 
особистої недоторканності учасників до-
судового розслідування, які виконують у 
ньому допоміжну роль – свідків, понятих, 
спеціалістів, експертів та інших, а також 
їхнього достоїнства, доброго імені, осо-
бистої і сімейної таємниці тощо. Особли-
ву увагу слідчий приділяє забезпеченню 
безпеки цим особам, в разі виникнення 
реальних загроз їхньому життю, здоров’ю 
чи майну. Тож взагалі досудове розсліду-
вання кримінальних правопорушень, що 
проводиться слідчим, за своїм характером 
і змістом є одним із різновидів загально-
державної правозахисної діяльності, бо ді-
ючи як kontra, так і pro, слідчий не є влад-
ним суб’єктом, зацікавленим в результа-
тах справи. Об’єктивний і неупереджений 
характер такого виду діяльності надає 
слідчому реальну можливість для постій-
ної і успішної реалізації правозахисної 
(правозабезпечувальної) функції в різно-
манітних процесуальних формах.
Разом з тим, нині діючі в Україні орга-

ни досудового розслідування мають бага-
то суттєвих організаційних і процесуаль-
них вад, над усуненням яких мають зосе-
редити увагу як законодавець, так і теорія 
кримінального процесу. На них ми зупи-
нятимося не будемо, бо це виходить за 
межі теми нашої публікації. Лише відзна-
чимо, що наданий слідчому діючим КПК 
України комплекс правозахисних повно-
важень потребує суттєвого розширення. 
Сама ж його правозахисна (правозабезпе-
чувальна) діяльність не повинна витікати 
із кримінальної процесуальної функції, 
що йменується досудовим розслідуван-
ням кримінальних правопорушень (ст. 40 
КПК України), а має бути закріплена за-
коном в якості самостійної правозахисної 
(правозабезпечувальної) функції, чого ви-
магає ст. 3 Конституції України. Сутність, 
зміст і характер цієї функції слідчого та-
кож мають бути визначені на законодав-
чому рівні.
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В статье рассмотрены научные и 
нормативно-правовые подходы к определе-
нию понятия «субъект административного 
судопроизводства», изучено классификацию 
субъектов в административном судопроизвод-
стве. Правовой статус субъектов администра-
тивного судопроизводства зависит непосред-
ственно от его законодательного определения, 
но его реализация связана с активной или пас-
сивной формами выполнения функций сторон 
и других процессуальных участников судебного 
рассмотрения дел. Отмечено, что участники 
административного процесса по предписани-
ям КАС Украины в зависимости от их заин-
тересованности делятся на лиц, участвующих 
в деле (стороны, третьи лица, представители 
сторон и третьих лиц) и других участников 
(свидетель, эксперт, специалист и др.).
Ключевые слова: административное су-

допроизводство, суды, принципы, субъекты, 
цели, задачи, защита прав.

конодавчого визначення, але його реалізація 
пов’язана із активною чи пасивною формами 
виконання функцій сторін, та інших проце-
суальних учасників судового розгляду справ 
[1, с. 2].

Стан дослідження проблеми
Наукові роботи вітчизняних вчених з 

проблем адміністративного судочинства, 
можна об’єднати у декілька груп. Перша 
стосується забезпечення прав, свобод і за-
конних інтересів осіб, які беруть участь в 
адміністративній справі: Вовк П.В., Коби-
лянський К.М., Сіліч І.І.; друга – правового 
статусу суб’єктів адміністративного судочин-
ства: Бачун О.В., Діткевич І.І., зокрема сто-
рін: Бевзенко В.М., Котенко В.М., Пуданс-
Шушлебіна К.Ю.; третя – специфіки про-
цесуального становища окремих учасників 
адміністративного процесу, зокрема про-
курора: Анпілогов О.В., Іщук О.С.; пред-
ставника: Будзан Л.Д., Заяць В.С.; четверта 
– суду як суб’єкта доказування в адміністра-
тивному судочинстві: Гордєєв В.В., Дубен-
ко О.М. Попри існування значної кількості 
наукових доробок, присвячених правовому 
статусу учасників правовідносин у сфері ад-
міністративного судочинства, варто відзна-
чити недостатність комплексних досліджень 
узагальненого поняття «суб’єкт адміністра-
тивного судочинства» та пов’язаного з ним 
поняття «класифікація суб’єктів в адміні-
стративному судочинстві», що поставлено за 
мету цієї статті [2, с. 68].

Постановка проблеми
Теорія та практика адміністративного 

судочинства надають особливого значення 
важливому елементу структури адміністра-
тивно-процесуальних відносин – суб’єктам, 
які згідно із Законом мають статус учасни-
ків судового процесу. Відношення суб’єктів 
до розгляду судових справ в порядку адмі-
ністративного судочинства обумовлено до-
сягненням правового результату, мети, яка 
передбачена правовою нормою. Отже право-
вий статус суб’єктів адміністративного судо-
чинства залежить безпосередньо від його за-
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Виклад основного матеріалу
У загальнотеоретичному значенні суб’єкт 

адміністративного судочинства постає як 
юридична абстракція, що визначає право-
ве положення особи у відносинах з приводу 
захисту її прав, свобод та інтересів засобами 
адміністративного судочинства. У конкретно-
юридичному значенні суб’єкт адміністратив-
ного судочинства постає індивідуалізованою 
особою – носієм прав та обов’язків у адміні-
стративних процесуальних відносинах з при-
воду відправлення правосуддя адміністра-
тивними судами [1, с. 10].
Категорія «суб’єкт адміністративного су-

дочинства» охоплює дві складові – правову 
здатність набуття статусу та адміністративну 
правосуб’єктність, якою конкретизовано пра-
вовий статус суб’єкта. Категорія «суб’єкт» є 
ширшою за змістом, ніж категорія «учасник» 
у адміністративному судочинстві. Застосуван-
ня широкого підходу до категорії «суб’єкт 
адміністративного судочинства» надає під-
ставу зазначити, що таким суб’єктом можна 
визначити будь-яку фізичну чи юридичну 
особу. Разом з тим, для того, щоб така особа 
реалізувала конституційне право звернення 
до адміністративного суду за захистом своїх 
порушених прав, свобод, законних інтересів, 
вона повинна мати правові можливості, які 
відтворюються через адміністративну проце-
суальну правоздатність [2, с. 10].
Як слушно зазначає О.В. Бачун: «Наді-

лення суб’єктів процесуальними правами та 
обов’язками означає, що законодавець вста-
новив конкретне місце кожного суб’єкта в 
адміністративному судочинстві, завдяки чому 
саме судочинство набуває упорядкованого, 
послідовного характеру» [1, с. 3].
Але, перш за все, слід зауважити, що 

термін «суб’єкт» в основному законі з адмі-
ністративного судочинства вживається зако-
нодавцем лише відносно органу державної 
влади, органу місцевого самоврядування, їх-
ніх посадових чи службових осіб, інших осіб 
при здійсненні ними владних управлінських 
функцій на основі законодавства, у тому числі 
на виконання делегованих повноважень (п. 7 
ст. 3 КА С України), без роз’яснення сутнос-
ті цього терміну. В цілому, особи, залучені до 
сфери адміністративного судочинства, імену-
ються учасниками адміністративного процесу 

(гл. 5 КАС України). І необхідно наголосити, 
що більшість вчених, оперуючи поняттями 
«суб’єкт» і «учасник» адміністративного судо-
чинства, ототожнює їх.
Зазвичай, поняття «суб’єкт» (процесу, 

провадження, правовідносин, судочинства) 
розкривається через лексему «учасник» (на-
приклад, суб’єкт пізнання в будь-якому про-
цесі – це складна соціально-організована сис-
тема, яка в якості своїх компонентів включає 
різних осіб (органи, окремі особи), що ви-
ступають носіями інформації щодо того чи 
іншого факту, події або здійснюють у перед-
баченому законом порядку її придбання і 
перетворення в достовірне знання (докази) з 
метою вирішення завдань адміністративного 
провадження) і, навпаки, «учасник» – через 
«суб’єкт» (наприклад, учасники процесу – це 
суб’єкти з особливою спеціальною процесу-
альною правоздатністю, яка визнається дер-
жавою у спеціальному порядку [3, с. 110]).
Учасники адміністративного процесу за 

приписами КАС України залежно від їхньої 
заінтересованості поділяються на осіб, які 
беруть участь у справі (сторони, треті особи, 
представники сторін і третіх осіб) та інших 
учасників (свідок, експерт, спеціаліст та ін.).
Слід зазначити, що етимологічне значен-

ня слова «суб’єкт» полягає в тому, що воно 
означає істоту, здатну до пізнання навколиш-
нього світу, об’єктивної дійсності й до ціле-
спрямованої діяльності; особу, якій належить 
активна роль у певному процесі [4, с. 879], а 
«учасник» – означає того, хто бере участь у чо-
му-небудь, входить до складу групи осіб [4, с. 
991]. Тобто останній розглядається в певній 
системі, поряд з іншими – у конкретній спра-
ві, навіть епізодично. 
Окремі вчені ці поняття розрізняють. На-

приклад, О. В. Кузьменко вважає, що суб’єкт 
процесу (провадження) – це потенційний учас-
ник адміністративно-процесуальних відносин, 
тобто той, хто має можливість у майбутньому 
стати учасником провадження, а учасник про-
цесу (провадження) – це вже реалі на сторона 
адміністративно-процесуальних відносин. Це 
стосується і співвідношення понять «суб’єкт 
адміністративного процесу» і «суб’єкт адміні-
стративно-процесуальних відносин» [5, с. 38]. 
Так, наприклад, присвятивши дисерта-

ційну роботу категорії «суб’єкт адміністра-



Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2019 182

тивного судочинства», О.В. Бачун (2010 р.) 
«розглянув види суб’єктів адміністративно-
го судочинства та здійснив їх класифікацію; 
встановив сутність і зміст понять «правоздат-
ність» і «дієздатність» відносно суб’єктів ад-
міністративного судочинства, визначив еле-
менти правоздатності; особливості правового 
статусу суб’єктів приватного і публічного пра-
ва в адміністративному судочинстві; система-
тизував умови набуття суб’єктами правового 
статусу в адміністративному судочинстві; оха-
рактеризував процесуальні форми реалізації 
правового статусу суб’єктами адміністратив-
ного судочинства та виділив їх особливості; 
визначив напрямки удосконалення право-
вого статусу суб’єктів адміністративного судо-
чинства» [1, с. 18]. 
Суб’єктом адміністративного судочин-

ства автор визнає «особу, що є носієм прав та 
обов’язків в адміністративних процесуальних 
відносинах з приводу відправлення правосуд-
дя адміністративними судами і здатна їх у цих 
відносинах реалізувати». При цьому дослідник 
доводить, що «особливості правового статусу 
суб’єктів приватного і публічного права в ад-
міністративному судочинстві проявляються у 
диференціації складу елементів статусу». Слуш-
ними видаються думки автора про те, що «осо-
бливості правового статусу кожного суб’єкта 
адміністративного судочинства позначаються 
на процесуальних формах реалізації і обумов-
лені різницею у функціональному призначенні 
того чи іншого суб’єкта у судовому адміністра-
тивному процесі, а також реалізацією консти-
туційного права на звернення до суду» [2, с. 68].
Існують й інші види класифікації таких 

суб’єктів. Так, В. Д. Сорокін поділяє суб’єкти 
адміністративного судочинства на дві гру-
пи:1)індивідуальні (громадяни, іноземні 
громадяни, особи без громадянства); 2 ко-
лективні – органи виконавчої влади, підпри-
ємства, установи та організації, громадські 
об’єднання, державні та муніципальні служ-
би [6, с. 174]. Такий поділ, на нашу думку, є 
надто спрощеним.
В. К. Колпаков серед масиву учасників 

адміністративного процесу пропонує виді-
ляти п’ять груп, а саме: 1) громадяни; 2) ви-
конавчо-розпорядчі органи та структурні 
частини їх апарату; 3) об’єднання громадян і 
їх органи та органи самоорганізації населен-

ня; 4) державні службовці та посадові особи, 
наділені адміністративно-процесуальними 
нормами певними правами та обов’язками; 
5) інші державні органи та їх посадові особи 
[7, с. 275]. Запропонована класифікація все 
ж недостатньо повно відтіняє функціональні 
повноваження, правовий статус та роль окре-
мих учасників адміністративного процесу. 
Крім того, не надто логічно відмежовувати 
виконавчо-розпорядчі органи та структурні 
частини їх апарату від державних службовців 
цього ж апарату.
Власне бачення системи суб’єктів адмі-

ністративного судочинства наводить М. М. 
Тищенко. Він ділить суб’єктів адміністра-
тивного процесу на організаторів та учасни-
ків адміністративного провадження. У свою 
чергу, учасників він поділяє на лідируючих 
суб’єктів, зацікавлених осіб та осіб, що спри-
яють розгляду справи [8, с. 352]. На наш по-
гляд, така класифікація також досить логічна.
Ми погоджуємося з думкою С.Т. Гончару-

ка, що узагальнюючи вищезазначене, систе-
му суб’єктів адміністративного судочинства, 
можна об’єднати у три групи [9, с.40]: суб’єкти 
здійснення адміністративного процесу (ліди-
руючі, провідні); суб’єкти, що мають особис-
тий інтерес; суб’єкти, що сприяють досягнен-
ню мети адміністративного процесу.
До групи суб’єктів здійснення адміністра-

тивного судочинства (лідируючих суб’єктів) 
зазвичай відносять органи виконавчої влади 
та їх посадові особи, суди, а також інші дер-
жавні формування та органи місцевого само-
врядування, наділені владними повноважен-
нями щодо ведення адміністративних справ, 
пов’язаного з їх розглядом та вирішенням. 
Ця група суб’єктів відіграє визначальну роль 
у здійсненні того чи іншого адміністративно-
го провадження [9, с. 40].
До суб’єктів, що мають особистий інтерес, 

а також інших зацікавлених осіб належать, 
зокрема, сторони провадження, у тому чис-
лі заявники, позивачі, відповідачі, потерпі-
лі, правопорушники, треті особи, а також їх 
представники тощо. Ними можуть бути як ін-
дивідуальні, так і колективні суб’єкти, фізичні 
та юридичні особи. Серед них особливе місце 
посідають громадяни.
До категорії осіб, що сприяють розгляду 

певної адміністративної справи в адміністра-
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто наукові і норматив-

но-правові підходи до визначення поняття 
«суб’єкт адміністративного судочинства», 
вивчено класифікацію суб’єктів в адміні-
стративному судочинстві. Правовий статус 
суб’єктів адміністративного судочинства за-
лежить безпосередньо від його законодавчого 
визначення, але його реалізація пов’язана із 
активною чи пасивною формами виконання 
функцій сторін, та інших процесуальних учас-
ників судового розгляду справ. Наголошено, що 
учасники адміністративного процесу за при-
писами КАС України залежно від їхньої заін-
тересованості поділяються на осіб, які беруть 
участь у справі (сторони, треті особи, пред-
ставники сторін і третіх осіб) та інших учас-
ників (свідок, експерт, спеціаліст та ін.).
Ключові слова: адміністративне судочин-

ство, суди, принципи, суб’єкти, мета, завдан-
ня, захист прав.

SUMMARY 
The article deals with the scientifi c and 

regulatory approaches to the defi nition of «subject of 
administrative justice», the classifi cation of subjects 
in administrative legal proceedings was studied. 
The legal status of the subjects of administrative 
legal proceedings depends directly on its legislative 
defi nition, but its implementation is connected with 
active or passive forms of execution of the functions 
of the parties, and other procedural participants in 
court proceedings. It is stressed that the participants 
in the administrative process according to the 
requirements of the CAS Ukraine, depending on 
their interest, are divided on the persons involved 
in the case (parties, third parties, representatives of 
the parties and third parties) and other participants 
(witness, expert, specialist, etc.).

Key words: administrative justice, courts, 
principles, subjects, purpose, tasks, protection of 
rights.

тивному процесі (судочинстві) здебільшого 
належать представники органів публічної 
влади, представники суспільних (громад-
ських) інтересів, експерти, спеціалісти, пере-
кладачі, свідки, поняті і т. ін. Такі особи не по-
винні мати особистої зацікавленості у справі.

Висновки
Отже, адміністративне судочинство харак-

теризується широким колом різноманітних 
суб’єктів – учасників адміністративно-проце-
суальних відносин. Систему суб’єктів адміні-
стративного судочинства, можна об’єднати 
у три групи: суб’єкти здійснення адміністра-
тивного процесу (судочинства) – (лідирую-
чі, провідні); суб’єкти, що мають особистий 
інтерес; суб’єкти, що сприяють досягненню 
мети адміністративного процесу. Сторонами 
у справі, як правило, виступають заявники 
(особи, що подали заяву) та відповідачі (осо-
би, щодо яких пред’явлені претензії та щодо 
яких здійснюється розгляд справи). 
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В статье исследованы вопросы информа-
тизации образования, которая находит свое 
выражение в поиске дальнейших путей инфор-
матизации образовательной сферы, определе-
ние роли и места этого процесса в реализации 
современных концепций модернизации отече-
ственной системы образования и вхождения 
ее в мировое образовательное пространство в 
условиях евроинтеграции и становления ин-
формационного общества. Раскрыто инфор-
матизацию образования как многоаспектный 
процесс, поскольку комплексное решение 
проблемы должно предусматривать исполь-
зование информационных технологий во всех 
сферах образовательной жизни – учебном про-
цессе, методической работе преподавателей, 
решении административных и управленчес-
ких задач и тому подобное.
Ключевые слова: информатизация образо-

вания, ИКТ, образовательная среда, глобали-
зация, трансформация общества, конкурен-
тоспособность, рынок труда.

рівневий маркетинг надзвичайно схожий на 
Інтернет, але тільки побудований він на жи-
вому матеріалі. Це означає, що на перший 
план в найближчий час вийде не здатність 
засвоювати простіший набір операцій (тобто 
не хороша освіченість), а вміння навчатися 
упродовж усього життя, адже тільки люди, 
котрі здатні перевчатися 7–8 разів упродовж 
свого життя, будуть конкурентоздатними на 
ринку праці. Інакше кажучи, в майбутньому 
світі буде затребуваною тільки та людина у 
якої виявиться специфічна якість: здатність 
до того, щоб перевчатися. Можна сказати й 
так, що виникатиме здатність до зміни, здат-
ність до самозміни» [1]. 
Отже, нові цілі модернізації освітньої га-

лузі, через концепт Нової української шко-
ли, спрямовані на розвиток національної 
системи освіти, що має відповідати викли-
кам часу та потребам особи, яка здатна ре-
алізувати себе в інформаційному суспільстві, 
що постійно змінюється. Сучасна філософія 
освіти потребує принципово нових науко-
вих досліджень, обґрунтованих і послідов-
но запроваджених передових науково-пе-
дагогічних технологій, раціональних та 
ефективних підходів до організації наукової 
та інноваційної діяльності у сфері освіти, у 
тому числі через застосування інформацій-
но-комунікаційних технологій (ІКТ) [2, с. 3].

Стан дослідження проблеми
Деякі аспекти питання інформатизації 

окремих сфер були предметом дослідження 
багатьох вчених, з-поміж яких варто звер-

Постановка проблеми
Людство вступило в ХХІ століття – сто-

ліття інформатизації і глобальних змін в 
житті світового співтовариства. Науковці 
вважають, що сьогодні створено два типи 
мереж. Інтернет-мережі комп’ютерів, що за-
безпечуються набором інформаційних тех-
нологій, і «багаторівневі просуваючі мережі, 
характерні набором гуманітарних техноло-
гій. Створено практично два типи мереж, 
одним з яких у мережі пов’язані комп’ютери, 
а в другому – безпосередньо люди. Багато-
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нути увагу на наукові розвідки І. Арісто-
вої, О. Баранова, К. Бєлякова, Н. Бортник, 
В. Гавловського, М. Гуцалюка, І. Жиляєва, 
С. Єсімова, Р. Калюжного, Н. Мороз, А. Но-
вицького, Н. Новицької, В. Цимбалюка, 
В. Хахановського, І. Хомишин, М. Швеця та 
ін.

Метою статті є дослідження окремих ас-
пектів інформатизації, зумовлюють потребу 
подальшої інформатизації освіти в контексті 
глобальних викликів сучасності.

Виклад основного матеріалу
Тенденція підвищення інтересу до на-

укових досліджень усіх складників освіти 
як соціального інституту і соціального фено-
мена, що спостерігається в Україні сьогод-
ні, пов’язана насамперед з усвідомленням 
ролі й місця освіти у формуванні інтелек-
туального та культурного потенціалу нації 
як джерела соціального досвіду. В умовах 
зростання значення інформації і комуніка-
ції в людському житті та формування інфор-
маційного типу суспільного розвитку мета 
формування єдиного освітнього простору в 
рамках усієї світової спільноти набуває пер-
шочергового значення. Виходячи з цього, 
актуальність досліджень сучасних змін освіт-
ньої системи обумовлена, з одного боку, не 
тільки необхідністю вивчення нового стану 
освіти, але і не менш істотною потребою ви-
значення перспектив та напрямків її розви-
тку. Сьогодні найактуальнішим питанням 
постає модернізація освіти, яка визначаєть-
ся науковцями не лише як перебудова дея-
ких істотних складових освітнього процесу, 
а як специфічна форма управління розви-
тком освіти, яка дозволяє системно змінюва-
ти структуру, зміст і організацію освітнього 
процесу в цілому.
Головною системною ознакою сучасного 

суспільства є його інформатизація, наслід-
ком якої стає інформатизація всіх підсистем 
суспільства, у тому числі інституту освіти. В 
соціальному контексті даний інститут є од-
ним з важливих чинників формування і роз-
витку як окремих суспільних індивідів, так і 
суспільства загалом.
У своїх роботах провідні вчені перекон-

ливо доводять, що впровадження інформа-

ційних технологій суттєво впливає на підви-
щення ефективності навчального процесу і 
тільки за умов підвищення інформатизації і 
комп’ютеризації освіти можлива інтеграція 
системи освіти України до Європейсько-
го та світового освітнього інформаційного 
простору. Також у сучасних наукових до-
слідженнях підкреслюється, що розвиток 
інформаційних технологій відкриває ши-
рокі можливості доступу до освіти, завдяки 
чому суспільство в цілому та освітній процес 
зокрема починають набувати якісно нових 
форм. Фактично стає можливим говорити 
про втрату монополії держави на знання і 
розвиток освіти й оцінювати інформацію як 
фактор, що інтегрує соціальні, технологічні, 
економічні, політичні та культурні механіз-
ми [3].
Сьогодні існує багато визначень сутнос-

ті інформаційного суспільства, в залежності 
від мети, яку ставить науковець, досліджу-
ючи ту чи іншу складову цього суспільства. 
Якщо умовно поєднати ці спроби, то мож-
на зазначити, що у соціально-філософських 
дослідженнях існує щонайменш три підхо-
ди. Перший підхід найпростіший: перелі-
чення характеристик, які відрізняють цей 
тип суспільства від усіх інших, тобто визна-
чення тих нових переваг та «бонусів», що 
надає нам інформатизація. Другий підхід 
полягає у визначенні структурно-функ-
ціональних змін, коли інформаційне сус-
пільство розглядається як наступна ланка 
(стадія, формація) в історичному розви-
тку людства. Тоді виявляються фактори, 
що спричинили саме перехід до цієї на-
ступної ланки та наслідки на майбутнє. Ці 
підходи можуть ґрунтуватися на лінійних 
або циклічних парадигмах розвитку люд-
ства, на концепції стійкого розвитку, або 
на вченні про ноосферу. Продуктивнішим 
вважається третій підхід, що поєднує два 
попередніх у визначенні інформаційного 
суспільства, як безумовно безальтернатив-
ного етапу розвитку людства, при якому всі 
сфери життєдіяльності людини піддаються 
інформаційному впливу та змінюють власні 
істотні характеристики, а інформація стає 
головним соціально-економічним чинни-
ком, домінуючим об’єктом виробництва і 
споживання.
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Основоположники теорії інформаційно-
го суспільства завжди підкреслюють повідну 
роль знань та інформації в суспільному роз-
витку. За висловленням Д. Белла, в новому 
столітті вирішальне значення для економіч-
ного і соціального життя, способів вироб-
ництва знання, а також характеру трудової 
діяльності людини набуває становлення 
нового соціального устрою, що ґрунтуєть-
ся на телекомунікації. «Коли знання у своїй 
систематичній формі втягуються в практич-
ну переробку ресурсів (у вигляді винаходу 
та організаційного удосконалення), – писав 
він, – можна сказати, що саме знання, а не 
праця виступає джерелом вартості» [4].
Як відомо, перші практичні кроки ін-

форматизації і комп’ютеризації освіти Укра-
їни були здійснені у другій половині 50-х ро-
ків минулого століття, коли комп’ютерними 
засобами почали оснащуватись провідні 
вищі навчальні заклади і коли ці засоби в 
експериментальному режимі почали засто-
совуватись у навчально-виховному процесі 
при навчанні елементів програмування і 
розв’язуванні обчислювальних задач. Ши-
рокомасштабна інформатизація освіти по-
чалась у 70-80 роки минулого століття, коли 
засоби інформаційних технологій почали 
активно впроваджуватись, передусім, у сис-
тему управління освітою [5].
Сьогодні інформатизація освіти сягну-

ла далеко за межі комп’ютеризації та розу-
міється не тільки як техніко-технологічне 
забезпечення навчального процесу, а як 
зміна освітньої парадигми. Це стосується, 
перш за все, доступу до освіти та інформа-
ції. За визнанням українського дослідника 
В. Ю. Бикова, при формуванні головних ці-
лей подальшого розвитку освіти, проблема 
інформатизації має ставитися не просто як 
інформатизація освіти, а інформатизація і 
парадигма рівного доступу до якісної осві-
ти, де ключовими словами, вихідними поло-
женнями є рівний доступ до якісної освіти, 
а тому інформатизація освіти передбачає 
появу нових інформаційно-орієнтованих 
педагогічних і освітніх технологій, новіт-
ніх засобів навчання, створення й викорис-
тання в педагогічних системах сучасного 
комп’ютерно орієнтованого навчального 
середовища, поступове формування і розви-

ток комп’ютерно-технологічної платформи 
інформаційного освітнього простору, елек-
тронних інформаційних освітніх ресурсів 
і мережних сервісів, що його змістовно на-
повнюють і процесуально підтримують. [6, 
с. 14-26].
Розгляд інформатизації як одного із 

шляхів виходу системи освіти з кризи, до-
зволяє стверджувати про наявність тісного 
зв’язку освітньої проблематики з пробле-
матикою періоду освоєння інформаційної 
картини світу, усвідомлення єдності законів 
функціонування інформації у природі та сус-
пільстві, практичного їхнього застосування, 
створення індустрії виробництва й обробки 
інформації. У зв’язку з цим цільовими функ-
ціями освіти стають: перехід від трансляції 
досвіду попередніх поколінь до забезпечен-
ня виживання на природному, соціальному 
та духовному рівнях; перетворення освіти в 
частку життєдіяльності людини, коли зміст 
безперервної освіти напряму визначає ха-
рактер людських потреб (не потреби задо-
вольняються в результаті одержання освіти, 
а освіта визначає потреби); перетворення 
освіти в засіб селекції людства за соціаль-
ною, національною, інтелектуальною та ін-
шими ознаками, а також засіб об’єднання 
народів на загальних принципах буття. [7, 
с. 50-53].
За допомогою освіти здійснюється фор-

мування особистості, вже не викликає сумні-
ву, що за умов інформатизації процес соціа-
лізації змінюється докорінно. Освіта стає не 
тільки чинником соціалізації як становлення 
соціальної людини, тобто людини присто-
сованої до життя у суспільстві, залученої до 
соціуму в якості дієздатного та відповідаль-
ного суб’єкту, наділеного індивідуальною та 
суспільною свідомістю. Інформатизація осві-
ти полягає у включенні так-би мовити соці-
алізованого індивіда (тобто на певному рівні 
соціалізації) до інформаційного світу, як со-
ціокультурного надбання людства. Освіта як 
чинник соціалізації особистості виконує, та-
ким чином, функцію становлення не просто 
соціальної, а соціо-інформаційної людини, 
яка в якості дієздатного суб’єкта ефективно 
функціонує у двох світах – соціальному та 
інформаційному. З цього приводу слушно 
зазначають Л. Рижак і М. Скринник: «Ін-
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формаційне суспільство – це співіснування 
двох світів: звичного фізичного та віртуаль-
ного (швидше фізично-віртуального, бо но-
сієм є відома польова фізична субстанція), 
створеного людиною, що існує у штучному 
комп’ютерному середовищі. В доінформа-
ційних суспільствах, окрім фізичного сві-
ту, існував лише світ, створений уявою та 
творчістю людини як фольклор, твори лі-
тератури та мистецтва. Цей уявний світ не 
мав універсального глобального характеру і 
справляв на фізичний світ лише обмежений 
опосередкований вплив через морально-ви-
ховні або соціально-культурні механізми» [8, 
с. 168]. Зараз цей віртуальний світ набуває 
характеристик всезагального, необмежено-
го ані простором, ані часом, що безумовно 
відбивається на самої сутності освітнього 
середовища, яке поєднує в інформаційному 
суспільстві два названих світи.
В умовах інформатизації освіта перестає 

бути засобом засвоєння готових загально-
визнаних знань. Освіта перетворюється на 
спосіб обміну інформацією між людьми про-
тягом усієї їх життєдіяльності та передба-
чає не тільки засвоєння одержаних знань, 
а й віддачу власних надбань. Активний ін-
формаційний обмін став сутністю процесу 
інформатизації загалом і в освітній сфері 
зокрема. Тому фундаментальне завдання 
освіти в інформаційному суспільстві – під-
готовка людини до життя в інформаційному 
соціальному просторі.
Історичний шлях розвитку суспільства 

України, так само як і досвід інших країн, 
свідчить, що інформатизація соціальної ре-
альності є по суті одним з найбільш визна-
чальних напрямків розвитку всіх його сфер. 
Важливість всебічного дослідження про-
блем цього процесу підсилюється тим, що 
на сучасному етапі суспільство знаходить-
ся в стадії переходу від індустріального до 
постіндустріального (інформаційного), що 
передбачає істотні зміни в соціальній струк-
турі та характері суспільних відносин. Обу-
мовленість цього процесу тим актуальніша, 
що дані зміни носять не зовнішній чи повер-
ховий, а передусім сутнісний характер.
Сутнісний характер процесу інформати-

зації в сучасному інформаційному суспіль-
стві проявляється в тому, що він змінює як 

динаміку соціальних процесів, так і харак-
тер розвитку соціуму Процес інформатизації 
впливає не тільки на реалії сучасного постін-
дустріального суспільства, але і на способи 
його розуміння, інтерпретації, зачіпає різні 
економічні, соціальні, політичні, культуро-
логічні, філософські аспекти. Інформаційне 
суспільство розвивається як принципово 
новий вид товариства, задаючи особливий 
характер соціальних зв’язків.
Перспективи розвитку інформаційного 

суспільства, представлені у працях теорети-
ків постіндустріального суспільства, знахо-
дять підтвердження в реальній соціальній 
практиці. Необхідно відзначити, що перехід 
від індустріального до постіндустріального 
суспільства багато в чому залежить від того, 
наскільки розвинене суспільство в області 
комп’ютерних технологій. Однак, незважа-
ючи на різний рівень комп’ютеризації сус-
пільства – розвиток її економіки в цілому, є 
загальною тенденцією і являє собою універ-
сальну модель розвитку сучасного суспіль-
ства в цілому. Економіка в постіндустріаль-
ному суспільстві характеризується тим, що 
промисловість за показниками зайнятості 
і основної частки в національному продук-
ті все більше заміщується сферою послуг, 
яка орієнтується на виробництво і обробку 
інформації. В інформаційному суспільстві, 
де інноваційні процеси мають першорядну 
значимість, неухильно зростає роль освіти. 
Поряд зі зміною ролі освіти в постіндустрі-
альному суспільстві розширюється також 
розуміння сутності самого освітнього проце-
су. Саме тому в числі стратегічних напрямів 
розвитку освіти, визначених у «Національ-
ній стратегії розвитку освіти в Україні на пе-
ріод до 2021 року», затвердженій 25 червня 
20І3 р., визначено її інформатизацію, вдо-
сконалення бібліотечного та інформаційно-
ресурсного забезпечення освіти і науки. В 
розділі «Інформатизація освіти» особливо 
наголошується, що «Пріоритетом розвитку 
освіти є впровадження сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій, що забез-
печують удосконалення навчально-вихов-
ного процесу, доступність та ефективність 
освіти, підготовку молодого покоління до 
життєдіяльності в інформаційному суспіль-
стві» [9].
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено питання інформа-

тизації освіти, що знаходить свій вияв у по-
шуку подальших шляхів інформатизації освіт-
ньої сфери, визначення ролі і місця цього про-
цесу в реалізації сучасних концепцій модерніза-
ції вітчизняної системи освіти та входження 
її у світовий освітній простір в умовах євроін-
теграції та становлення інформаційного сус-
пільства. Розкрито інформатизацію освіти 
як багатоаспектний процес, оскільки комплек-
сне вирішення проблеми повинно передбачати 
використання інформаційних технологій у 
всіх сферах освітнього життя – навчальному 
процесі, методичній роботі викладачів, вирі-
шенні адміністративних та управлінських за-
вдань тощо.
Ключові слова: інформатизація освіти, 

ІКТ, освітнє середовище, глобалізація, транс-
формація суспільства, конкурентоздатність, 
ринок праці.

SUMMARY 
The article explores the issues of informatization 

of education, which fi nds its expression in the 
search for further ways of informatization of the 
educational sphere, determining the role and place 
of this process in the implementation of modern 
concepts of modernization of the national education 
system and its entry into the world educational 
space in the context of European integration and 
the formation of the information society. The 
informatization of education is revealed as a 
multidimensional process, since the complex solution 
of the problem should involve the use of information 
technologies in all spheres of educational life - the 
educational process, methodical work of teachers, 
solving administrative and managerial problems, 
etc.

Key words: informatization of education, 
ICT, educational environment, globalization, 
transformation of society, competitiveness, labor 
market.
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Статья посвящена исследованию 
административно-правовых механизмов ре-
ализации государственной политики в сфере 
страхования. Выяснено сущность страховой 
деятельности и особенности ее осуществле-
ния. Проведен анализ соотношения страхо-
вой и банковской деятельности. Рассмотре-
на структура государственного управления 
страховым сектором экономики. Указано, 
что государство регулирует страховую дея-
тельность с помощью: установление условий 
допуска на страховой рынок организаций, 
которые собираются предоставлять услуги по 
страхованию (получение лицензии); определе-
ние финансовых нормативов для страховщи-
ков; закрепление принципов инвестирования 
средств страховых фондов; осуществления ад-
министративного надзора за деятельностью 
страховщиков; установление ответственнос-
ти за нарушение законодательства о стра-
ховой деятельности. Эти инструменты 
составляют содержание административно-
правового регулирования страховой деятель-
ности.
Ключевые слова: страховая деятельность, 

банковская деятельность, гарантирования 
вкладов физических лиц, административно-
правовое регулирование, административно-
правовые механизмы, административно-пра-
вовой режим, государственная политика.

страхових фондів з метою захисту майнових 
інтересів фізичних і юридичних осіб при 
настанні страхових випадків. Здійснюють 
цю діяльність спеціалізовані комерційні 
юридичні особи (діяльність страхових по-
середників – агентів, брокерів та інших фа-
хівців на страховому ринку має допоміжний 
характер, тому до страхової діяльності не 
відноситься). Ця діяльність підлягає право-
вому регулюванню, як і будь-яка інша під-
приємницька діяльність, при цьому право-
ва природа такого регулювання в більшості 
випадків адміністративна.

Метою цієї статті є розгляд особливос-
тей адміністративно-правових механізмів 
реалізації державної політики у сфері стра-
хування.

Стан дослідження проблеми
Деякі аспекти окресленої проблемати-

ки були предметом дослідження таких вче-
них як: В. Авер’янов, В. Білоус, А. Берлач, 
М. Бліхар, Н. Бортник, С. Єсімов, І. Личен-
ко, В. Колпаков, О. Остапенко, С. Пєтков, 
Л. Сопільник, В. Шамрай, Х. Ярмакі та ін.

Виклад основного матеріалу
Страхова діяльність, будучи одним з ви-

дів підприємництва, є суспільним процесом, 
що охоплюється державним регулюванням 
в силу своєї соціальної значимості. При цьо-
му мета державного регулювання страхової 
діяльності полягає в упорядкуванні цього 
виду підприємництва, забезпечення ста-

Постановка проблеми
Страхова діяльність становить профе-

сійну комерційну діяльність щодо форму-
вання, розподілу та використання коштів 
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більності ринку страхових послуг і захисту 
інтересів споживачів цього виду послуг. Ре-
гулювання страхової діяльності з боку дер-
жави здійснюється в публічних інтересах і 
спрямовано на досягнення соціально корис-
них результатів, що стимулюють прогресив-
ний розвиток страхування в державі.
Державне регулювання суспільних від-

носин має будуватися з урахуванням інтер-
есів і всього суспільства (тобто публічних 
інтересів), і приватних інтересів окремих 
індивідів. Насамперед, це стосується еко-
номічних відносин, мета державного регу-
лювання яких – задоволення державних 
(публічних) інтересів щодо забезпечення 
економічного розвитку держави та захист 
законних економічних прав та інтересів 
приватних осіб.
Адміністративно-правове регулювання 

становить механізм імперативно-норматив-
ного упорядкування організації та діяльнос-
ті суб’єктів та об’єктів управління і форму-
вання стійкого правового порядку їх функ-
ціонування. Традиційно одним з елементів 
адміністративно-правового впливу розгля-
дається державне регулювання.
Структуру державного управління стра-

ховим сектором економіки можна розгляда-
ти в двох аспектах:

1. Управління страхуванням за допомо-
гою функціонування системи державного 
страхування, іншими словами, як частиною 
державного господарства.

2. Управління страхуванням як секто-
ром економіки, за допомогою нормативного 
регулювання страхової діяльності.
Перший з названих аспектів – державне 

страхування – є на сучасному етапі абсолют-
но особливим механізмом реалізації держав-
ної політики, що має адміністративно-пра-
вовий характер.
Відповідно до чинного законодавства 

відрахування в страхові державні фонди 
(пенсійний, медичного та соціального стра-
хування) отримали статус податкових пла-
тежів, з витікаючими з цього статусу контр-
ольними повноваженнями компетентних 
органів і відповідальністю за несплату таких 
платежів. Державні страхові фонди є само-
стійною ланкою фінансової системи держа-
ви, самостійним об’єктом правового регу-

лювання і включаються в державний сектор 
економіки.
На думку деяких вчених, правовідноси-

ни в сфері державної власності (в тому числі 
в рамках державних страхових фондів) від-
носяться, передусім, до сфери цивільно-пра-
вового регулювання.
Держава у цьому випадку є власником, 

яка реалізує свої речові права щодо належ-
ного їй майна – страхового фонду грошових 
коштів, а, отже, правовідносини, що вини-
кають в процесі такої діяльності є за своєю 
суттю господарськими і повинні регулюва-
тися цивільним правом [1].
Такий підхід видається не зовсім обґрун-

тованим, оскільки не враховує особливостей 
державної власності (зокрема, публічних ці-
лей її використання), а також той факт, що 
процес реалізації державою своїх повнова-
жень у сфері державного господарства ви-
ходить за рамки традиційних цивільних 
правовідносин і є державним управлінням 
певним сектором економіки.
Державне страхування становить части-

ну державної власності, орієнтованої на за-
доволення саме публічних інтересів всього 
суспільства, в той час як інші об’єкти влас-
ності використовуються у приватних ін-
тересах. Можна стверджувати, що для сус-
пільних відносин, які виникають у сфері 
державного страхування, характерні, пере-
дусім, такі особливості: вони спрямовані на 
досягнення публічних інтересів і за своєю 
суттю є управлінськими, тобто виникають у 
сфері державного управління.
Низка вчених також підкреслюють, що 

державну власність необхідно розглядати 
не тільки в цивільно-правовому сенсі. Під 
державною власністю можуть розумітися 
різноманітні відносини, побудовані за ієрар-
хічним принципом:

– всередині органів законодавчої та ви-
конавчої влади, які пов’язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням держав-
ним майном, затвердженням бюджету;

– між центральними і регіональними ор-
ганами державної влади та місцевого само-
врядування;

– між апаратом держави і державними 
підприємствами як реальними товарови-
робниками [2, с. 271-278].
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Як зазначає Е.В. Талапіна, відносно дер-
жавної власності акцентується не власниць-
кий, цивілістичний аспект, а управлінський 
[3, с. 72].
Отже, тут доречно говорити про адмі-

ністративно-господарські правовідноси-
ни, що виникають в процесі управління 
державним страхуванням. У процесі дер-
жавного управління державними страхо-
вими фондами складаються організаційні 
адміністративно-господарські відносини, 
тобто такі, що стосуються питань забезпе-
чення функціонування страхових фондів 
(щодо структури фондів, визначення цілей 
їх діяльності, реорганізації та ліквідації 
фондів, визначення їх правосуб’єктності 
шляхом закріплення її в статутних до-
кументах, ліцензування діяльності, при-
значення (відсторонення) керівництва 
фондів, контроль за діяльністю фондів в 
частині дотримання ними вимог діючого 
законодавства України).
Другий з названих аспектів – норматив-

не регулювання страхової діяльності – та-
кож має свої особливості. Таке регулювання 
за своєю природою є адміністративно-пра-
вовим.
Адміністративно-правове регулювання 

страхової діяльності не охоплює весь пласт 
страхових відносин, більш значна їх части-
на регулюється приватним правом, тобто 
об’єктом цього виду правового регулювання 
є умови ведення страхової діяльності.
Держава регулює страхову діяльність за 

допомогою:
– встановлення умов допуску на страхо-

вий ринок організацій, які збираються на-
давати послуги зі страхування (отримання 
ліцензії);

– визначення фінансових нормативів 
для страховиків;

– закріплення принципів інвестування 
коштів страхових фондів;

– здійснення адміністративного нагляду 
за діяльністю страховиків;

– встановлення відповідальності за по-
рушення законодавства про страхову діяль-
ність.
Перераховані інструменти становлять 

зміст адміністративно-правового регулю-
вання страхової діяльності.

За допомогою прийняття правових норм 
держава отримує можливість стимулювати 
або обмежувати ринок страхових послуг, за-
безпечувати його фінансову стабільність та 
ефективність. Можна виділити такі інстру-
менти державного впливу на страхову ді-
яльність:

1. Встановлення державної процедури 
легалізації осіб, які бажають професійно за-
йматися страхуванням, тобто процедур дер-
жавної реєстрації та отримання ліцензії на 
заняття страховою діяльністю.

2. Встановлення вимог до фінансової 
стійкості страховиків, тобто нормативне за-
кріплення фінансових показників і принци-
пів інвестиційної діяльності страховиків.

3. Введення процедури адміністратив-
ного нагляду за діяльністю страховиків за 
допомогою створення виконавчого органу 
спеціальної компетенції.

4. Встановлення адміністративної відпо-
відальності за порушення страхового зако-
нодавства.

5. Введення системи обов’язкового стра-
хування.
Умови формування і використання кон-

кретних приватних страхових фондів не 
підлягають імперативному правовому ре-
гулюванню, держава лише встановлює най-
більш загальні вимоги, на зразок істотних 
умов договору страхування, добровільності 
страхування, цільового характеру викорис-
тання коштів страхових фондів на виплату 
страхових відшкодувань. Розміри ж страхо-
вих премій (внесків), умови та порядок ви-
плати страхового відшкодування, відпові-
дальність сторін врегульовані двостороннім 
договором між страховиком і страхувальни-
ком.
Звертає на себе увагу той факт, що ад-

міністративно-правове регулювання різних 
інститутів фінансової системи є нерівномір-
ним. Очевидна зацікавленість держави в 
стабільному функціонуванні фінансової сис-
теми країни, в зв’язку з чим держава вису-
ває певні вимоги до різних типів фінансових 
організацій. Однак єдності таких вимог не 
спостерігається.
Порівняємо, наприклад, адміністратив-

но-правові режими страхової та банківської 
діяльності.
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У банківській системі спостерігається 
жорстке регулювання фінансової стійкості. 
Так, з метою забезпечення фінансової на-
дійності «бан ки зобов’язані формувати ре-
зервний фонд на покриття непередбачених 
збитків по всіх статтях активів та позабалан-
сових зобов’язаннях.
Розмір відрахувань до р езервного фонду 

має бути не менше 5 відсотків від прибутку 
банку до досягнення ними 25 відсотків роз-
міру регулятивного капіталу банку.
У разі коли діяльність банку може ство-

рювати загрозу інтересам вкладників та  ін-
ших кредиторів банку, Національний банк 
України має право вимагати від банку збіль-
шення розміру резервів щорічних відраху-
вань до них.
Банки зобов’язані формувати інші фонди 

та резерви на покриття збитків від активів 
відповідно до нормативно-правових актів 
Національного банку України» (ст. 36 Зако-
ну «Про банки і банківську діяльність») [4]. 
Банки повинні дотримуватися обов’язкових 
нормативів, встановлених відповідно до За-
конів України «Про банки і банківську ді-
яльність та «Про Національний банк Укра-
їни» [4; 5].
З-поміж них можна назвати, наприклад, 

такі нормативи, як:
– мінімальний розмір статутного капіталу;
– нормативи достатності власних коштів;
– нормативи ліквідності кредитної орга-

нізації;
– нормативи використання власних ко-

штів банку для придбання акцій (часток) ін-
ших юридичних осіб.
Однак щодо страхових організацій та-

ких жорстких (і виправдано жорстких) захо-
дів не встановлено.
Водночас, окрім вимог щодо забезпе-

чення фінансової надійності кредитної ор-
ганізації, одним із заходів, спрямованих на 
підвищення стійкості банківської системи 
України є страхування банківських ризиків. 
Однак, як зазначають І. Мудь та О. Рудик 
«в Україні страхування банківських ризиків 
є досить обмеженим, багато видів страху-
вання, які масово використовуються в між-
народній практиці, майже не використову-
ються українськими банками, що пов’язано 
із специфічними умовами, які склалися в 

Україні. Також страховий ринок України 
ще недостатньо розвинутий порівняно зі 
страховими ринками розвинутих країн, що 
спричинює ненадійність роботи українських 
страхових компаній. З огляду на економічні 
умови в Україні, використання комплексно-
го страхування ризиків банками дозволило 
б значно стабілізувати їх діяльність, захисти-
ти від широкого кола ризиків» [6].
Особливу увагу необхідно звернути на 

систему страхування банківських вкладів, 
основою для створення якої став Закон 
України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI 
«Про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб» [7].
Метою створення такої системи гаранту-

вання вкладів фізичних осіб стала потреба 
у захисті прав і законних інтересів вкладни-
ків банків, зміцнення довіри до банківської 
системи України, стимулювання залучення 
коштів у банківську систему України, забез-
печення ефективної процедури виведення 
неплатоспроможних банків з ринку та лікві-
дації банків» [7].
Система страхування вкладів спрямова-

на на скорочення ризиків настання неспри-
ятливих наслідків для вкладників у випад-
ку невиконання банками своїх зобов’язань. 
Якщо у банку відкликана ліцензія на здій-
снення банківських операцій або Націо-
нальний банк України ввів мораторій на за-
доволення вимог кредиторів такого банку, 
вкладник має право звернутися у Фонд га-
рантування вкладів фізичних осіб за відшко-
дуванням за своїм вкладом [8].
Положенням про порядок відшкодуван-

ня Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб коштів за вкладами встановлено, що 
гарантована сума за рахунком – це умовна 
сума, що розраховується Фондом із загаль-
ної суми залишку коштів на рахунку та від-
сотків, зменшених на суму податку, та є час-
тиною гарантованої суми відшкодування ко-
штів за вкладами одного вкладника в межах 
граничного розміру відшкодування коштів 
за вкладами станом на день початку проце-
дури виведення Фондом банку з ринку, а у 
разі ліквідації банку з підстав, визначених 
частиною другою статті 77 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність», – на 
день початку ліквідації банку [8]
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Натомість, Фонд гарантує кожному 
вкладнику банку відшкодування коштів за 
його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в 
розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом 
на день початку процедури виведення Фон-
дом банку з ринку, але не більше суми гра-
ничного розміру відшкодування коштів за 
вкладами, встановленого на цей день, неза-
лежно від кількості вкладів в одному банку. 
Сума граничного розміру відшкодування 
коштів за вкладами не може бути меншою 
200000 гривень [8].
Однак, варто зауважити, що страхові 

компанії згідно з чинним законодавством у 
систему гарантування вкладів фізичних осіб 
в Україні не входять, хоча світовий досвід 
показує, що в процесі зміцнення системи 
страхування банківських вкладів, в умовах, 
коли вона функціонує на постійній і стабіль-
ній основі, виникає тенденція до розширен-
ня охоплення фінансових установ системою 
страхування вкладів. Спонукальними при-
чинами для цього може бути зближення 
комерційних банків і інших установ за ха-
рактером діяльності, створення загальних 
умов конкуренції для установ різних типів, 
захист максимально широких груп дрібних 
вкладників.
При дослідженні систем страхування 

вкладів можна зазначити, що практично у 
всіх країнах кредитна система значно склад-
ніша, ніж в Україні, та включає і різні види 
банків, і фінансові установи небанківського 
типу.
Натомість, Н. Бортник та С. Єсімов 

звертають увагу на те, що небанківські 
кредитні організації мають право здійсню-
вати лише окремі види банківських опера-
цій, в допустимих Національним банком 
поєднаннях. Поняття банківської опера-
ції законом не визначається, але вичерп-
ний перелік наводиться в Законі України 
«Про банки і банківську діяльність» [9, с. 
175-182].
В Україні установи небанківського типу, 

найважливішими з яких є страхові компанії, 
пенсійні, пайові та інвестиційні фонди, не 
включаються в систему створення страху-
вання вкладів саме з тієї простої причини, 
що вони не залучають кошти населення (або 
підприємств) в такій формі, як вклади.

У той же час необхідно зауважити, що 
правова природа страхових внесків близька 
до природи банківських вкладів. І в першо-
му, і в другому випадках маються на увазі 
грошові кошти. Цілі розміщення грошей у 
фінансових установах обох видів також по-
дібні: це забезпечення збереження грошо-
вих коштів та отримання доходу, при цьому 
дохід за банківськими вкладами виража-
ється, як правило, у вигляді відсотків, а за 
страховими внесками – у вигляді страхової 
премії, що робить цілі цих вкладень прин-
ципово різними. І ті, й інші грошові кошти 
приймаються тільки установами (банками 
та страховими компаніями), які мають від-
повідні ліцензії. Причому установи обох ви-
дів зобов’язані забезпечувати збереження 
переданих їм коштів і своєчасність вико-
нання своїх зобов’язань перед вкладника-
ми і страхувальниками. В обох випадках у 
вкладника виникає право вимоги до фінан-
сової установи.
Обидва види компаній займаються ін-

вестуванням не власних, а залучених ко-
штів, тобто фактично ризикують не власним 
капіталом, а чужими грошовими коштами.

Висновки
Підсумовуючи викладене вище можемо 

констатувати, що, існує ціла низка переду-
мов для включення страхових компаній до 
системи страхування внесків фізичних осіб. 
Причому для цього немає необхідності ство-
рювати окрему систему, учасниками якої 
були б страхові компанії та їхні клієнти.
Натомість, система страхування вкладів 

вимагає залучення значних фінансових ре-
сурсів, які можна отримати у вигляді внесків 
не тільки її учасників, а й держави. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню адмі-

ністративно-правових механізмів реаліза-
ції державної політики у сфері страхування. 
З’ясовано сутність страхової діяльності та 
особливості її здійснення. Проведено аналіз 
співвідношення страхової та банківської ді-
яльності. Розглянуто структуру державного 
управління страховим сектором економіки. 
Вказано, що держава регулює страхову ді-
яльність за допомогою: встановлення умов 
допуску на страховий ринок організацій, які 
збираються надавати послуги зі страхування 
(отримання ліцензії); визначення фінансо-
вих нормативів для страховиків; закріплення 
принципів інвестування коштів страхових 
фондів; здійснення адміністративного нагля-
ду за діяльністю страховиків; встановлення 
відповідальності за порушення законодавства 
про страхову діяльність. Ці інструменти 
становлять зміст адміністративно-правово-
го регулювання страхової діяльності.
Ключові слова: страхова діяльність, бан-

ківська діяльність, гарантування вкладів фі-
зичних осіб, адміністративно-правове регулю-
вання, адміністративно-правові механізми, 
адміністративно-правовий режим, державна 
політика.

SUMMARY 
The article is devoted to the research of 

administrative and legal mechanisms of realization 
of the state policy in the sphere of insurance. The 
essence of insurance activity and the peculiarities of 
its implementation have been clarifi ed. The analysis 
of the ratio of insurance and banking activities. 
The structure of state management of the insurance 
sector of the economy is considered. It is stated that 
the state regulates insurance activities by means 
of: establishing conditions for admission to the 
insurance market of organizations that are going 
to provide insurance services (obtaining a license); 
defi nition of fi nancial standards for insurers; 
consolidating the principles of investing insurance 
funds; carrying out administrative supervision 
over the activity of insurers; establishing liability 
for violation of the legislation on insurance 
activities These instruments constitute the content 
of administrative and legal regulation of insurance 
activities.

Keywords: insurance activity, banking activity, 
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В статье рассмотрены проблемные 
вопросы, возникающие в ходе привлечения 
специалистов к проведению осмотра при рас-
следовании незаконного обращения с оружием, 
боевыми припасами или взрывчатыми веще-
ствами. Проанализированы этапы и стадии 
проведения осмотра и даны рекомендации по 
деятельности специалистов: криминалиста, 
оружиеведа, взрывотехника на каждой из них. 
Обращается внимание на необходимость, на-
ряду со специальными знаниями, применять 
современные технико-криминалистические 
средства обнаружения, фиксации, изъятия 
и предварительного исследования доказа-
тельств на месте происшествия. Сосредото-
чено внимание на взаимодействии следовате-
ля со специалистами, исходя из руководящей 
роли следователя при проведении следственно-
го действия.
Ключевые слова: уголовное преступление, 

специальные знания, специалист, обзор, ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества, не-
законное обращение с оружием.

ні засоби. Змінюється і структура злочин-
ності у напрямку збільшення корисливо-на-
сильницьких злочинів, вчинюваних з ви-
користанням зброї та вибухових пристроїв. 
Події останніх років, пов’язаних з веденням 
бойових дій на сході країни, сприяють неза-
конному обігу зброї, боєприпасів, вибухівок.
При розслідуванні незаконного пово-

дження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами однією з найваго-
міших слідчих (розшукових) дій є огляд. Ця 
дія проводиться, як правило, на початково-
му етапі розслідування. Від її ефективності 
залежить повнота та швидкість подальшого 
розслідування. Розробка та вдосконалення 
тактики використання спеціальних знань 
при огляді місця події, поряд із застосуван-
ням сучасних науково-технічних засобів, є 
перспективним напрямком для наукових 
розробок та визначає актуальність розгля-
дуваної проблеми.

Аналіз публікацій, у яких започаткова-
но розв’язання даної проблеми

Розробці та вдосконаленню організацій-
но-тактичних прийомів огляду присвячені 
праці багатьох українських учених-кри-
міналістів: В. П. Бахіна, А. Ф. Волобуєва, 
В. А. Журавеля, А. В. Іщенка, В. О. Коно-
валової, Н. І. Клименко, В. С. Кузьмічо-
ва, Є. Д. Лук’янчикова, В. Г. Лукашеви-
ча, М. В. Салтевського, Р. Л. Степанюка, 
В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, В. В. Цирка-
ля, К. О. Чаплинського, С. С. Чернявського, 
Ю. М. Черноус, В. М. Шевчука, В. Ю. Ше-

Постановка проблеми
Сучасний стан соціально-економічного 

та науково-технічного розвитку суспільства 
певним чином впливає на криміногенну 
ситуацію в Україні. Негативним аспектом є 
професіоналізація злочинності, підвищення 
рівня організації вчинення злочинів, збіль-
шення технічного оснащення злочинних 
груп. З іншого боку, це спонукає право-
охоронні органи на протидію злочинності 
впроваджувати нові сучасні науково-техніч-
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пітька та ін. Однак досі недостатньо розро-
блена організація і тактика огляду із залу-
ченням спеціалістів при розслідуванні неза-
конного поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами.

Метою статті є розробка алгоритму дій 
спеціаліста під час огляду місця події при 
розслідуванні незаконного поводження зі 
зброєю, бойовими припасами або вибухови-
ми речовинами.
Загальновідомо, що будь-яка слідча (роз-

шукова) дія, у тому числі огляд, складається 
з підготовчого, робочого та заключного ета-
пів. Спеціаліст-криміналіст допомагає слід-
чому вже на підготовчій стадії огляду ще до 
виїзду на місце події. Він бере участь в ана-
лізі отриманої первинної інформації, кон-
сультує слідчого з питань техніко-криміна-
лістичного забезпечення огляду, доцільної, 
на його думку, послідовності дій, висловлює 
пропозиції щодо залучення інших спеціаліс-
тів. Після цього спеціаліст-криміналіст готує 
необхідні техніко-криміналістичні засоби. 
Ми приєднуємось до думки А. М. Лазеб-

ного, який зазначає: «Незалежно від наяв-
ності спеціальних криміналістичних знань 
в особи, що проводить слідчі (розшукові) дії 
з участю спеціаліста-криміналіста, доцільно 
завжди доручати застосування техніко-кри-
міналістичних засобів і методів спеціалісту. 
Така організація роботи дозволить особі, що 
здійснює досудове розслідування, зосеред-
ити свої сили на вирішенні процесуальних 
та організаційно-тактичних питань слідчої 
(розшукової) дії, що ним проводиться». За 
даними дослідження науковця, 90 % опита-
них слідчих, «самостійне застосування ними 
техніко-криміналістичних засобів і методів 
відволікає їх від загального керівництва 
слідчими (розшуковими) діями і складання 
їх протоколу. Ускладнення науково-техніч-
них засобів і методів роботи з доказами не 
дозволяє слідчому оволодіти всіма криміна-
лістичними рекомендаціями, тому необхід-
но іти по шляху звільнення слідчого (опе-
ративного працівника) від усіх технічних 
операцій по роботі з доказами, поклавши 
обов’язок із застосування криміналістичної 
техніки на спеціаліста-криміналіста» [1, с. 
138-139]. Крім того, зважаючи на швидкий 

розвиток техніко-криміналістичних засобів, 
окремі з них потребують знання та вміння, 
якими не може володіти слідчий.
Після прибуття на місце події спеціаліст-

криміналіст разом зі слідчим визначають 
межі огляду, вирішують питання щодо спо-
собів огляду, ділянок, на яких зосереджена 
максимальна кількість слідів та виявлення 
й вилучення яких потребує застосування 
криміналістичної техніки. При визначенні 
меж огляду часто допускаються помилки у 
випадках механічного фіксування слідів і 
обстановки на місці події, без їх ґрунтовного 
аналізу та осмислення. Саме характер події і 
обстановка визначають у кожному конкрет-
ному випадку межі території, яка повинна 
ретельно оглядатися. Через необґрунтоване 
звуження меж огляду залишаються без огля-
ду ті ділянки місцевості, на яких можуть зна-
ходитися об’єкти зі слідами злочину та сліди 
злочинця. Саме у визначенні таких об’єктів 
доречна допомога спеціаліста. 
На підготовчій стадії після прибуття 

на місце події спеціаліст разом зі слідчим 
оцінює ступінь організації охорони місця 
події та приймає заходи з видалення сто-
ронніх осіб з місця події. У разі, якщо буде 
з’ясовано, що на місці події перебували сто-
ронні особи, потрібно встановити, на яких 
об’єктах вони могли залишити сліди. На цій 
стадії, на думку В. В. Коваленка, доцільна 
участь спеціаліста-криміналіста в опитуван-
ні очевидців і осіб, які першими знайшли 
сліди злочинної події. При цьому в них тре-
ба з’ясувати про внесені в обстановку місця 
події зміни, і якщо такі є, то коли, ким, з 
якою метою і що саме було змінено, які сліди 
й об’єкти і де були виявлені. Отримана з та-
ких джерел і проаналізована на основі спе-
ціальних криміналістичних знань інформа-
ція може надати допомогу в попередньому 
встановленні меж місця події, у визначенні 
послідовності й тактики проведення огляду, 
у висуванні загальних версій про подію, що 
сталася, тощо [2, с. 99].
Під час робочого етапу огляду місця по-

дії спеціаліст-криміналіст надає криміна-
лістичну і технічну допомогу слідчому, що 
полягає у безпосередньому застосовуванні 
техніко-криміналістичних засобів, прийомів 
та методів для виявлення, фіксації та вилу-
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чення слідів злочину. Як слушно зазначають 
В. П. Бахін та В. Г. Гончаренко, «виявлення 
і фіксація слідів – одна з основоположних 
операцій слідчої діяльності, яка значною 
мірою визначає позитивний чи негативний 
результат розслідування. Для утворення і 
виявлення слідів характерними є певні за-
кономірності, врахування і використання 
яких дозволяє вести цілеспрямований збір 
доказової інформації. Найбільш важлива 
роль серед них належить закономірностям, 
які виявляються в утворенні слідів взаємодії 
і взаємовідображення об’єктів, що пов’язані 
з подією злочину. Керуючись ними, слідчий 
шукає і використовує сліди перебування 
особи на місці події, сліди застосування пев-
них знарядь, сліди дій конкретним спосо-
бом тощо» [3, с. 5]. 
Будь-який слід несе певну інформацію 

про вчинений злочин. Р. С. Бєлкін поді-
ляв інформацію, носієм котрої є слід, на 
особистісну (інформацію про людину як 
об’єкт чи суб’єкт процесу слідоутворення), 
речову (інформацію щодо відображувано-
го та такого, що відображує, предметів) й 
операційну (інформація про операцію, що 
призвела до утворення сліду, тобто про ме-
ханізм слідоутворення) [4, с. 63]. Аналізува-
ти таку інформацію шляхом вивчення ознак 
та властивостей виявлених слідів допомагає 
слідчому спеціаліст-криміналіст. При про-
веденні огляду спочатку потрібно звертати 
увагу та вилучати ті сліди, які виявлено на 
шляху руху слідчо-оперативної групи для 
запобігання їх знищення. Це перш за все 
сліди, виявлені на ґрунті або підлозі. Під час 
загального огляду спеціаліст разом зі слід-
чим визначають способи огляду, об’єкти об-
становки, що будуть підлягати детальному 
огляду, та предмети, на яких потрібно ви-
являти сліди. На цій стадії спеціалістом про-
водиться орієнтуюча, оглядова та вузлова 
фотозйомки. При огляді виявлених на міс-
ці події зброї боєприпасів, вибухових при-
строїв, інструментів та матеріалів, що могли 
бути використані при їх виготовленні, про-
водиться аналіз та оцінка приналежності їх 
до події злочину.
Стадія детального огляду в тактично-

му плані є складнішою у зв’язку з більшим 
об’ємом виконуваною слідчим і спеціалістом 

роботи. На цій стадії спеціаліст-криміналіст 
проводить наступні дії: послідовно та все-
бічно вивчає деталі обстановки місця події 
та кожний предмет та слід окремо; визна-
чає об’єкти і сліди, які потрібно вилучити; 
визначає техніко-криміналістичні засоби та 
методи, що необхідні для вилучення слідів; 
проводить необхідні вимірювання; робить 
детальну фотозйомку об’єктів. Слідчий по-
винен враховувати, що процес застосування 
техніко-криміналістичних методів і засобів 
трудомісткий та вимагає певного часу. Тому 
з метою планування проведення огляду, 
слідчий зобов’язаний з’ясувати у спеціаліс-
та-криміналіста приблизний час, протягом 
якого буде здійснюватися застосування тех-
ніко-криміналістичних засобів і методів. 
Протягом цього часу слідчий не повинен 
підганяти спеціаліста-криміналіста і може 
зайнятися вирішенням організаційно-так-
тичних та процесуальних питань огляду. 
При виявленні зброї на місці події ви-

значається її модель, система, калібр. Звер-
тають увагу на особливості її конструкції і 
зовнішній стан механізмів, наявність на зо-
внішній поверхні слідів пальців рук, крові 
тощо. Огляд вогнепальної зброї, її частин 
та механізмів здійснюється з дотриман-
ням правил безпеки. Спочатку потрібно 
з’ясувати знаходження ударно-спускового 
механізму на запобіжнику та положення 
курка. Потім встановлюється наявність па-
трона у патроннику для чого в автоматич-
ній зброї виймають магазин, після чого, 
утримуючи пальцями за рифлену поверх-
ню, відводять затвор назад. При наявності 
патрона його вилучають, після чого затвор 
повертається у початкове положення. Огля-
даючи зброю, особливо кустарного виго-
товлення чи перероблену, необхідно мати 
на увазі, що можливе здійснення пострілів 
без натиску на спускової гачок, тому не мож-
на направляти зброю стволом у напрямку 
людей. Під час огляду револьверів відзна-
чають положення барабану та наявність у 
ньому набоїв і стріляних гільз. В автоматах 
з’ясовують положення затвора і встановлю-
ють, чи знаходиться затвор на запобіжнику. 
Також відзначають положення перемикача 
режиму вогню: чи знаходиться він у поло-
женні автоматичної або одиночної стрільби. 
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При огляді гвинтівок і карабінів необхідно 
встановити: відкритий чи закритий затвор. 
Якщо закритий, то встановлюють спущений 
курок чи зведений або поставлений на запо-
біжник [5, с. 190]. Якщо зброя оглядається 
на місці події, в практиці розслідування тра-
пляються випадки нехтування означеними 
вище правилами, що призводить іноді до 
негативних наслідків. При огляді боєприпа-
сів до вогнепальної зброї звертають увагу на 
їх кількість, форму куль та гільз, їх розміри, 
метал, з якого виготовлені, стан поверхні. 
При виявленні на місці події значної 

кількості зброї та боєприпасів на практиці 
трапляються випадки поверхневого їх огля-
ду, без приділення уваги залишеним на них 
слідах. Іноді обмежуються лише зовнішнім 
оглядом з фіксацією номерів на зброї. На 
наш погляд, такі дії не є правильними. Ба-
жано відразу на місці події оглядати зброю 
у повному обсязі з вилученням усіх можли-
вих слідів. Однак, іноді зброя та боєприпаси 
зберігаються у несприятливих для огляду 
умовах: вологі чи темні приміщення (під-
вали, гаражі, земельні схованки) або огляд 
проводиться у несприятливих погодно-клі-
матичних умовах, що ускладнює процес 
виявлення та вилучення слідів. Вважаємо, 
що за таких умов допустимо вилучення при 
огляді місця події зброї та боєприпасів із 
зазначенням їх кількості та індивідуальних 
ознак (номерних знаків) з подальшим її 
оглядом окремо.
Під час огляду вогнепальної зброї необ-

хідно встановити та зафіксувати в протоколі 
наступні дані: а) вид зброї: револьвер, піс-
толет, гвинтівка тощо; б) система та калібр 
зброї; якщо їх встановлення ускладнено, то 
необхідно вказати форму та розміри; в) по-
ложення частин зброї – чи зведений курок, 
чи поставлена зброя на запобіжник, чи є у 
каналі ствола патрон; г) наявність або відсут-
ність на зброї відбитків пальців; г) інші сліди 
– забруднення, змащення тощо; д) наявність 
або відсутність специфічного запаху пороху, 
що згорів у каналі ствола; е) серію, номер та 
рік випуску зброї; заводські номери можуть 
бути на декількох деталях, у зв’язку з чим 
слід мати на увазі, що злочинець, знищивши 
номер на одній деталі, забуває інколи зроби-
ти це на інших; якщо зброя зібрана з різних 

деталей, то вказують усі номери; якщо номе-
ри забиті, то цей факт необхідно зафіксувати 
у протоколі, щоб надалі призначити експер-
тизу зі встановлення номерів; є) зовнішній 
вигляд зброї, зокрема грубо оброблена по-
верхня свідчить про саморобний спосіб ви-
готовлення, а заіржавлена поверхня про те, 
що зброя зберігалась у сирому місці та ін.; 
ж) індивідуальні особливості зброї; на ній 
можуть бути вигравірувані написи, ініціали 
тощо; до них належить колір фарбування 
рукоятки або прикладу, колір і якість реме-
ня, подряпини, вм’ятини тощо; з) упаковка 
зброї, зокрема її характер, спосіб виготов-
лення, стан, характер матеріалу, можливість 
використання тільки для зберігання або ж і 
для носіння та ін. [6, с. 474]. 
Огляд саморобної вогнепальної зброї 

починається з вивчення досліджуваного 
об’єкта з метою його індивідуалізації. При 
цьому звертається увага на ті особливості 
зброї, які дозволяють відрізнити її від усіх 
інших екземплярів зброї. На саморобній 
зброї, залежно від способу її виготовлення, 
маркування може бути відсутнім, тому необ-
хідно вказати матеріал, з якого виготовлено 
зброю або його окремі деталі, розміри, вагу, 
вказати на особливості зовнішнього вигля-
ду, форми обробки, написи, подряпини, за-
боїни металу тощо. Потім досліджується вза-
єморозташування частин саморобної вогне-
пальної зброї, їх стан, взаємодія, наявність 
порохової кіптяви в каналі ствола та ін. При 
описі саморобної вогнепальної зброї не слід 
забувати про такі «дрібниці», як наявність 
наскрізного каналу ствола, діючої пружини, 
спускового гачка і т. п. При огляді особливу 
увагу слід звертати на наявність ствола або 
слідів його кріплення. Ствол у вигляді са-
мостійної деталі може зберігатися окремо і 
може бути приєднаний до зброї тільки в по-
трібний момент [7, с. 127-128].
Під час огляду зброї та боєприпасів як 

спеціалісти-криміналісти на практиці за-
лучаються інспектори-криміналісти слід-
чих підрозділів поліції або співробітники 
НДЕКЦ МВС України. Вони, як правило, 
володіють спеціальними знаннями у галу-
зях зброєзнавства, трасології, технічного 
дослідження документів та інших, необхід-
них для проведення якісного огляду. Од-
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нак, аналіз протоколів огляду свідчить про 
їх більшу інформативність у випадках, коли 
до огляду залучаються працівники НДЕКЦ. 
В органах поліції порядок залучення 

працівників органів досудового розсліду-
вання поліції та Експертної служби Мініс-
терства внутрішніх справ України як спе-
ціалістів для участі в проведенні огляду 
місця події, регламентованій спеціальною 
Інструкцією, затвердженою наказом МВС 
України від 03.11.2015 р. № 1339. У ній до-
статньо повно, на наш погляд, визначено 
алгоритм дій спеціалістів при огляді місця 
події. Безпосередньо в Інструкції регла-
ментуються дії спеціаліста на робочому ета-
пі таким чином: «2) прибувши для участі в 
огляді, спеціалісти отримують від слідчого 
необхідну інформацію про обставини спра-
ви, дії учасників ОМП, здійснені до їх при-
буття, завдання, які необхідно вирішити, 
та надалі виконують доручення слідчого, 
які стосуються використання його спеці-
альних знань; 3) на початку огляду слідчий 
спільно зі спеціалістами визначають межі 
та порядок проведення огляду, після чого 
спеціаліст здійснює фотографування та ві-
деозйомку місця події; 4) після отримання 
доручення слідчого на проведення динаміч-
ної стадії ОМП та завдання на виявлення 
слідової інформації спеціалісти визначають 
алгоритм пошуку доказів (слідів, речей, до-
кументів) і методи їх виявлення, після чого 
узгоджують свої дії із слідчим та за його по-
годженням приступають до проведення 
ОМП; 5) дії спеціалістів, які безпосередньо 
пов’язані з виявленням, закріпленням та ви-
лученням слідів і речових доказів, здійсню-
ються відповідно до тактики огляду місця 
події та методики розслідування окремих 
видів кримінальних правопорушень; 6) пе-
ред переміщенням об’єкта (з метою огляду 
та виявлення слідової інформації) спеціаліс-
том здійснюється його вузлова фотозйомка; 
7) під час проведення пошуку та виявлення 
слідів спеціалісти застосовують наявні тех-
нічні засоби та використовують насамперед 
неруйнівні методи їх виявлення, а в разі не-
досягнення позитивного результату – руй-
нівні методи виявлення слідової інформації; 
8) перед використанням руйнівних методів 
пошуку слідів спеціалісти повинні отрима-

ти від слідчого згоду на їх застосування та 
визначитися з пріоритетом слідової інфор-
мації, яка підлягає виявленню, з метою по-
дальшого проведення експертних дослі-
джень у лабораторних умовах; 9) про вжиті 
заходи та факти виявлення слідової інфор-
мації спеціалісти інформують слідчого. Під 
час огляду здійснюються фотографування та 
вилучення виявлених об’єктів, фіксуються 
методи їх виявлення із зазначенням про це 
у протоколі ОМП» [8].
При наявності інформації, що на місці 

події можуть знаходитись вибухові речо-
вини або пристрої, слідчому необхідно за-
лучати до проведення огляду спеціаліста-
вибухотехніка. Крім спеціальних знань у 
галузі вибухотехніки, йому потрібно мати 
при собі різноманітне обладнання для ви-
явлення, вилучення та, в разі необхідності, 
знешкодження вибухових пристроїв. До 
таких засобів відносяться: обладнання для 
контактної та дистанційної фіксації вибухо-
вих пристроїв, документування дій вибухо-
техніків; інструменти для виявлення та ви-
далення з місця події вибухових пристроїв 
(телескопічний роботизований карбоновий 
маніпулятор, багатоцільові спеціальні на-
бори «Hook & Line» для роботи з вибухо-
небезпечними предметами, детектори для 
експрес-аналізу вибухових речовин, робот-
маніпулятор тощо); вибухозахисне облад-
нання та спорядження (протиосколкові по-
кривала, захисні маски та костюми); облад-
нання для контактного та безконтактного 
знешкодження вибухових пристроїв; засоби 
для транспортування вибухонебезпечних 
об’єктів.
На місці події дії спеціаліста направле-

ні, перш за все, на виявлення вибухових 
речовин та пристроїв, визначення ступеня 
їх небезпеки для оточення та планування 
подальших дій з ними. Якщо при зовніш-
ньому огляді вибухового пристрою вибу-
хотехніком буде визначено, що він є небез-
печним, потрібно вжити заходів щодо ви-
далення всіх присутніх з місця події. Після 
цього, здійснивши дистанційну фотозйомку 
місця розташування пристрою, спеціаліст-
вибухотехнік видаляє його з місця події на 
небезпечну відстань та вживає заходів для 
знешкодження. 
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Якщо оглянуті вибухові пристрої та ре-
човини не становлять загрози для оточення, 
спеціаліст-вибухотехнік спрямовує свою ді-
яльність на визначення зовнішніх ознак ви-
бухових об’єктів, виявлення слідів на них, 
встановлює їх групову належність тощо. 
За зовнішніми ознаками можна визначити 
спосіб виготовлення пристрою (промисло-
вий або саморобний), геометричні параме-
три (форма, розміри), колір, вид матеріалу 
елементів, фарбування зовнішніх деталей, 
маркування, сліди технологічних операцій, 
сліди корозії або механічних ушкоджень, 
агрегатний стан, розміри та форма часток 
вибухової речовини. Форма вибухових при-
строїв промислового виготовлення та їх еле-
ментів індивідуальна для кожної конструкції 
або виду пристрою. Розмір і маса пристрою 
є єдиними кількісними характеристиками, 
що дозволяють проводити діагностику при-
строю, використовуючи довідкові відомості. 
При цьому маса пристрою може дати пер-
вісну інформацію про наявність або відсут-
ність у ньому заряду вибухової речовини.
Особливості конструкції оболонки в су-

купності з лінійними та ваговими характе-
ристиками пристрою дозволяють оцінити 
ступінь небезпеки вражаючої дії вибуху по 
можливому утворенню осколків, а також про 
використаний для виготовлення матеріал. 
Масивна металева оболонка характерна для 
артилерійських снарядів, ручних гранат й 
інших боєприпасів осколкової дії. Насічка 
на корпусі типова для осколкових боєпри-
пасів. Тонкі металеві оболонки – для засо-
бів ініціювання, деяких видів імітаційних 
засобів, інженерних боєприпасів фугасної 
дії. Фарбування захисного кольору властиве 
для ручних гранат; чорне – для навчальних 
гранат, що не містять вибухових речовин. 
Маркувальні позначки також наносяться 
фарбою або клеймуванням та можуть вка-
зувати на тип виробу, його спорядження, 
завод-виготовлювач, рік виготовлення, пар-
тію тощо. Сліди технологічних операцій, 
звичайно, присутні на зовнішніх поверхнях 
пристрою у вигляді слідів тиску, різання, 
які можуть бути джерелом інформації про 
обладнання, інструменти та специфіку ви-
готовлення окремих деталей і вузлів, пере-
важно саморобного виготовлення. Сліди ко-

розії й механічних ушкоджень свідчать про 
порушення правил зберігання пристрою. 
Наявність подібних ознак вимагає додатко-
вої уваги до забезпечення техніки безпеки 
при роботі з такими об’єктами.
Для дослідження саморобних вибухових 

пристроїв на місці події можуть використо-
вуватися переносні рентгенівські установки, 
наприклад портативні рентгенівські систе-
ми «Rayzor X» чи «Spar X». Вони дозволяють 
вивчити внутрішню будову саморобного 
підривного пристрою, що забезпечує його 
успішне знешкодження.
Також спеціаліст може висовувати версії 

щодо: механізму слідоутворення, матеріаль-
них зв’язків та відношення різних об’єктів 
до обстановки розслідуваної події, механіз-
му події, що розслідується в цілому й окре-
мих його епізодів; ознак осіб та предметів, 
які знаходяться або можуть знаходитись у 
зв’язку з розслідуваною подією; про необ-
хідні невідкладні дії, можливості та методи 
використання зібраних доказів для розслі-
дування події; доцільність перевірки слідів 
та об’єктів за інформаційними системами, 
про призначення певних експертиз об’єктів, 
зібраних при проведенні слідчих (розшуко-
вих) дій, про підбір відповідних призначе-
ним експертизам зразків.
У заключній стадії огляду спеціалісти на-

дають слідчому технічну допомогу, що поля-
гає у фіксації та упаковці вилучених об’єктів, 
описі їх у протоколі огляду, складанні разом 
зі слідчим планів, схем, креслень. Вилуче-
ні предмети пакуються в конверти або по-
ліетиленові пакети окремо за загальними 
правилами. Протокол є основним способом 
фіксації ходу та результатів цієї слідчої (роз-
шукової) дії. Він повинен бути точним, по-
слідовним, повним, об’єктивним, цілеспря-
мованим і складеним з додержанням вимог 
закону. Він складається безпосередньо слід-
чим. 

Висновки
Розглянувши дії спеціаліста на різних 

стадіях огляду місця події, потрібно зазна-
чити, що результат слідчої дії визначається 
його професіоналізмом та узгодженістю дій 
зі слідчим та іншими учасниками розсліду-
вання. Відсутність спеціаліста-криміналіста, 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто проблемні питання, 

що виникають під час залучення спеціалістів 
до проведення огляду при розслідуванні неза-
конного поводження зі зброєю, бойовими при-
пасами або вибуховими речовинами. Проана-
лізовано етапи та стадії проведення огляду та 
надано рекомендації щодо діяльності спеціаліс-
тів: криміналіста, зброєзнавця, вибухотехніка 
на кожній з них. Звертається увага на необ-
хідність, поряд зі спеціальними знаннями, за-
стосовувати сучасні техніко-криміналістичні 
засоби виявлення, фіксації, вилучення та по-
переднього дослідження доказів на місці події. 
Зосереджено увагу на взаємодії слідчого зі спе-
ціалістами, виходячи з керівної ролі слідчого 
при проведенні слідчої (розшукової) дії.
Ключові слова: кримінальне правопору-

шення, спеціальні знання, спеціаліст, огляд, 
зброя, боєприпаси, вибухові речовини, незакон-
не поводження зі зброєю.

SUMMARY 
The article deals with the problematic issues 

that arise when engaging specialists to carry out 
an examination when investigating the illicit 
handling of weapons, ammunition or explosives. 
The stages and stages of the review were analyzed, 
and recommendations were given on the activities 
of specialists: forensic scientist, weapons expert, 
explosive technician at each of them. Attention 
is drawn to the need, along with specialized 
knowledge, to apply modern technical and forensic 
means of detection, fi xation, seizure and preliminary 
investigation of evidence at the scene. The attention 
is focused on the interaction of the investigator 
with the specialists, based on the leading role of the 
investigator in the conduct of investigative action.

Keywords: criminal offense, special knowledge, 
specialist, crime scene investigation, weapons, 
ammunition, explosives, illegal weapons.

вибухотехніка під час огляду призводить до 
того, що не виявляються та не вилучають-
ся об’єкти, які в подальшому могли б бути 
визнані речовими доказами та щодо яких 
є необхідність призначення судових екс-
пертиз. Крім того, несвоєчасне вилучення 
таких об’єктів у ході додаткового чи повтор-
ного огляду місця події та несвоєчасне при-
значення необхідних судових та криміналіс-
тичних експертиз щодо вилучених об’єктів 
призводить до втрати слідів на цих об’єктах 
та унеможливлює їх використання в подаль-
шому як доказів. 
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ÂÎËÎÄ²ÍÍß ÎÑÎÁÈ

 ÑÀËÌÀÍÎÂ Îëåêñ³é Âàëåð³éîâè÷ - âèêëàäà÷ êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî 
ïðîöåñó òà îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ 343.14

У статті здійснено аналіз наукових і нор-
мативно-правових джерел, що регламенту-
ють питання, пов’язані з реалізацією засад 
кримінального провадження. З’ясовано, що 
слідчі (розшукові) дії є основним засобом дока-
зування, інструментом пізнавальної діяль-
ності з розслідування кримінальних право-
порушень. Встановлено, що слідчі (розшукові) 
дії, що обмежують недоторканність житла 
чи іншого володіння особи, є процесуальними 
діями, що обмежують конституційні права, 
а значить мають обов’язково врегульовувати-
ся законом, у якому чітко й зрозуміло визна-
чено обсяг наданих компетентним органам 
повноважень з метою забезпечення громадя-
нам можливості захисту від свавілля органів 
розслідування. Законодавче визначення слід-
чої (розшукової) дії є недосконалим і не повніс-
тю відображає її сутність як засобу отри-
мання доказів під час здійснення досудового 
розслідування. Наголошено, що верховенство 
права реалізується в кримінальному прова-
дженні шляхом забезпечення захисту прав і 
свобод учасників кримінального проваджен-
ня, тим самим будучи гарантією реалізації 
конституційно закріплених прав і свобод лю-
дини і громадянина. Зазначено, що в слідчих 
(розшукових) діях, що обмежують недотор-
канність житла чи іншого володіння особи, 
також реалізуються такі основні принципи 
(засади) кримінального провадження як не-
доторканність житла чи іншого володіння 
особи, невтручання у приватне життя та 
недоторканність права власності.

Постановка проблеми
Одним із завдань кримінального про-

вадження є «... охорона прав, свобод та за-
конних інтересів учасників кримінального 
провадження...» [1]. З урахуванням указано-
го завдання визначається зміст і форма кри-
мінального провадження, які обов’язково 
повинні відповідати загальним засадам кри-
мінального провадження, визначеним у по-
ложеннях глави 2 КПК України [1]. Окрім 
того, засади кримінального провадження 
є «керівними положеннями для закріплен-
ня його завдань, побудови стадій, окремих 
проваджень та інститутів тощо» [2, с. 122]. 
Більше того, потрібно наголосити, що саме 
під час проведення слідчих (розшукових) 
дій держава має створювати необхідні умо-
ви для максимально повної реалізації кон-
ституційних прав і ніхто не повинен втру-
чатись у сферу прав людини, крім випадків, 
прямо передбачених законом. Відповідно 
принципи (засади) кримінального процесу 
є «гарантією дотримання прав і законних 
інтересів особистості» при кримінальному 
провадженні, а також гарантією прийняття 
законного й обґрунтованого рішення в про-
вадженні [2, с. 123].Вказане вище в повній 
мірі стосується й діяльності із забезпечення 

Ключові слова: засади (принципи), слід-
ча (розшукова) дія, обмеження, недотор-
канність житла чи іншого володіння особи, 
досудове розслідування, кримінальне прова-
дження, кримінальне процесуальне законо-
давство. 
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захисту прав людини в кримінальному про-
цесі під час проведення слідчих (розшуко-
вих) дій, що обмежують недоторканність 
житла чи іншого володіння особи, у зв’язку 
з чим вказане питання є вкрай актуальним.

Аналіз останніх досліджень
Питання про завдання, засади кримі-

нального провадження та слідчі (розшуко-
ві) дії як засіб доказування неодноразово 
досліджували в своїх працях такі вчені, як: 
О.Я. Баєв, Р.С. Бєлкін, В.І. Галаган, В.Г. Гон-
чаренко, А.Я. Дубинський, А.П. Лазарєв, 
О.М. Ларін, І.М. Лузгін, Б.Є. Лук’янчиков, 
Є.Д. Лук’янчиков, С.Б. Мєлєшев, М.М. Ми-
хеєнко, В.Т. Нор, О.А. Осауленко, М.А. По-
горецький, Д.Б. Сергєєва, О.С. Старенький, 
С.М. Стахівський, І.І. Цилюрик, С.А. Шей-
фер, В.П. Шибіко, А.О. Шульга, М.Є. Шуми-
ло й інші. Проте, незважаючи на вагомий 
внесок указаних науковців у вирішенні 
окресленої проблематики, питання про реа-
лізацію основних принципів кримінального 
провадження в слідчих (розшукових) діях, 
що обмежують недоторканність житла чи 
іншого володіння особи, залишається ма-
лодослідженим. Тому метою представлено-
го дослідження є здійснення аналізу змісту 
основних засад кримінального проваджен-
ня та визначення особливостей їх реалізації 
в слідчих (розшукових) діях, що обмежують 
недоторканність житла чи іншого володіння 
особи.

Виклад основного матеріалу
В науковій літературі принципи кри-

мінального процесу пропонують розуміти 
як закріплені в законі основоположні ідеї, 
засади, найбільш загальні положення, що 
визначають сутність, зміст і спрямованість 
діяльності суб’єктів процесу, спосіб і про-
цесуальну форму їх діяльності та здійснен-
ня правосуддя, створюють систему гарантій 
встановлення істини, захисту прав і свобод 
людини та забезпечення справедливості 
правосуддя, засади від яких не відступають, 
а їх порушення тягне за собою скасування 
вироку та інших прийнятих за таких умов 
рішень по справі [3, с. 125].У ч. 1 ст. 7 КПК 
України наведено перелік загальних засад 
кримінального провадження [1]. При цьому 

всі наведені законодавцем принципи кри-
мінального провадження, як зазначають 
А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, нерозривно 
пов’язані між собою і складають одну сис-
тему, в якій порушення одного принципу 
призводить до порушення інших принци-
пів і, відповідно, до порушення законності. 
У зв’язку з цим недотримання хоча б одного 
з принципів кримінального процесу є при-
водом до скасування прийнятих по справі 
рішень [4, с. 293].
Не дарма в наведеному вище переліку 

загальних засад кримінального проваджен-
ня одними з перших зазначаються такі 
принципи як верховенство права і закон-
ність. Ці принципи випливають з положень 
Основного Закону України, а саме зі змісту 
ст. ст. 3, 6 і 8 Конституції України, в яких 
чітко закріплено, що утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним 
обов’язком; в нашій державі визнається і 
діє принцип верховенства права; органи 
законодавчої, виконавчої та судової влади 
здійснюють свої повноваження у встанов-
лених Конституцією межах і відповідно до 
законів України [5]. Вказані засади повинні 
пронизувати всі сфери діяльності держави, 
ось чому вони знайшли своє втілення й у по-
ложеннях кримінального процесуального 
законодавства – ст. ст. 8 і 9 КПК України. 
У вказаних правових нормах зазначається, 
що кримінальне провадження здійснюєть-
ся з додержанням принципу верховенства 
права, відповідно до якого людина, її права 
та свободи визнаються найвищими ціннос-
тями та визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. При цьому принцип 
верховенства права у кримінальному прова-
дженні застосовується з урахуванням прак-
тики Європейського суду з прав людини [1]. 
Принцип законності в кримінальному про-
вадженні виражається в тому, що під час 
кримінального провадження суд, слідчий 
суддя, прокурор, керівник органу досудо-
вого розслідування, слідчий, інші службові 
особи органів державної влади зобов’язані 
неухильно додержуватися вимог Конститу-
ції України, КПК України, міжнародних до-
говорів, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України, вимог інших 
актів законодавства. Дотримання вказано-
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го принципу полягає в забезпеченні «при-
йняття законних і неупереджених процесу-
альних рішень». Більше того, законодавець 
чітко визначає, що всі нормативно-правові 
акти, які регулюють і стосуються криміналь-
ного провадження, повинні відповідати 
КПК України. Закон же, який суперечить 
КПК України, не може застосовуватися при 
здійсненні кримінального провадження. 
Окрім того, кримінальне процесуальне за-
конодавство України застосовується з ураху-
вання міжнародно-правових стандартів, які 
закріплені в міжнародних договорах, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, та практиці Європейсько-
го суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) [1]. 
Якщо ж положення КПК України не регу-
люють або регулюють неоднозначну питан-
ня кримінального провадження, то в такому 
випадку слід керуватися положеннями ч. 1 
ст. 7 КПК України та застосовувати загальні 
засади кримінального провадження [1].
Відповідно такі основні принципи кри-

мінального провадження як верховенство 
права та законність повинні пронизувати 
весь процес досудового розслідування та 
судового провадження. Тому не викликає 
жодних сумнівів чи заперечень той факт, що 
проведення слідчих (розшукових) дій вза-
галі та тих, що обмежують недоторканність 
житла чи іншого володіння особи зокрема, 
повинні здійснюватися в неухильній відпо-
відності до засад верховенства права та за-
конності. При цьому принцип верховенства 
права свого роду є першоосновою всіх ін-
ших принципів права, а значить на цьому 
принципі базуються всі засади криміналь-
ного провадження. Тому реалізація верхо-
венства права під час проведення слідчих 
(розшукових) дій, що обмежують недотор-
канність житла чи іншого володіння особи, 
напряму пов’язана із реалізацію всіх інших 
засад кримінального провадження.
Слід розуміти, що верховенство права 

не зводиться лише до формальної закон-
ності, яка забезпечує правильність та узго-
дженість процесу творення і впровадження 
в життя демократичного ладу, а означає 
також і справедливість, засновану на визна-
нні та повному сприйнятті людської особи 
як най вищої цінності та яку гарантовано 

інститутами, що забезпечують рамки для 
ї ї  якнай повнішого вираження [6, с. 173]. 
Більше того, законність є одним із елемен-
тів верховенства права, за допомогою якого 
останнє реалізується, втілюється в життя.
Таким чином, верховенство права ре-

алізується в кримінальному провадженні 
шляхом забезпечення захисту прав і свобод 
учасників кримінального провадження, тим 
самим будучи гарантією реалізації консти-
туційно закріплених прав і свобод людини 
і громадянина. Більше того, права повинні 
забезпечуватися усіх без винятку учасників 
кримінального провадження, незалежно 
від їх процесуального статусу. Разом із тим 
слід наголосити, що, враховуючи специфіку 
кримінальної процесуальної діяльності, не-
рідко виникають випадки, коли для досяг-
нення завдань кримінального провадження 
виникає необхідність обмежити певні га-
рантовані конституційні права та свободи 
особи. У такому разі верховенство права в 
кримінальному провадженні реалізується в 
тому, щоб таке обмеження було правомір-
ним, пропорційним, виправданим і право-
визначеним. Виходячи з цього, обмеження 
основних прав людини та громадянина і 
втілення цих обмежень на практиці допус-
тиме лише за умови забезпечення передба-
чуваності застосування правових норм, вста-
новлюваних такими обмеженнями. Тобто 
обмеження будь-якого права повинне базу-
ватися на критеріях, які дадуть змогу особі 
відокремлювати правомірну поведінку від 
протиправної, передбачати юридичні на-
слідки своєї поведінки [7]. Відповідно, щоб 
обмеження недоторканності житла чи ін-
шого володіння, яке відбувається внаслідок 
проведення відповідних слідчих (розшуко-
вих) дій, було визнано правомірним воно по-
винно здійснюватися з суворим дотримання 
вимог кримінального процесуального зако-
нодавства України щодо підстав і порядку 
їх проведення. Тобто слідчі (розшукові) дії, 
що обмежують недоторканність житла чи 
іншого володіння особи, повинні повністю 
відповідати визначеній кримінальним про-
цесуальним законодавством України право-
вій процедурі.
Також принцип верховенства права реа-

лізується під час проведення слідчих (розшу-
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кових) дій, що обмежують недоторканність 
житла чи іншого володіння особи, через 
такі принципи кримінального проваджен-
ня як рівність перед законом і судом (ст. 10 
КПК України), повага до людської гідності 
(ст. 11 КПК України), забезпечення права 
на оскарження процесуальних рішень, дій 
чи бездіяльність (ст. 24 КПК України). Зо-
крема, мова йде про те, що в кримінальному 
провадженні в цілому та під час проведен-
ня слідчих (розшукових) дій, що обмежують 
недоторканність житла чи іншого володін-
ня особи, не може бути привілеїв чи обме-
жень у процесуальних правах, передбаче-
них КПК України, за ознаками раси, кольо-
ру шкіри, політичних, релігійних чи інших 
переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця про-
живання, громадянства, освіти, роду занять, 
а також за мовними або іншими ознаками; 
повинна бути забезпечена повага до люд-
ської гідності, прав і свобод кожної особи 
та можливість їх захисту усіма засобами, що 
не заборонені законом; повинно гарантува-
тися право на оскарження процесуальних 
рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого 
судді, прокурора, слідчого в порядку, перед-
баченому КПК України [1].
Заборона дискримінації та рівність пе-

ред законом в слідчих (розшукових) діях, 
що обмежують недоторканність житла чи 
іншого володіння особи, дозволяє забезпе-
чити верховенство права в кримінальному 
провадженні, оскільки «ставить усіх у «за-
гальне підпорядкування» законові». У цьо-
му контексті особливо сітко окреслено по-
няття формальної  рівності – у тому аспекті, 
що закони, навіть будучи несправедливими 
на практиці, мають застосовуватись однако-
во до всіх та запроваджуватись з логічною 
послідовністю [6, с. 181].
Дещо детальніше зупинимося на реа-

лізації такої засади кримінального прова-
дження в слідчих (розшукових) діях, що об-
межують недоторканність житла чи іншого 
володіння особи, як забезпечення права на 
оскарження процесуальних рішень, дій чи 
бездіяльність (ст. 245 КПК України). Як за-
значається в доповіді «Верховенство права», 
схваленій Європейською Комісією «За демо-
кратію через право» (Венеціанською Комісі-

єю) на 86-му пленарному засіданні, кожному 
має бути надана можливість оскаржувати дії  
та рішення влади, якщо вони не відповіда-
ють правам чи інтересам особи. Заборона 
такого оскарження є порушенням верхо-
венства права [6, с. 180]. Так, як раніше вка-
зувалося, збирання доказів, як зазначено в 
ч. 1 ст. 93 КПК України, здійснюється сторо-
нами кримінального провадження, потерпі-
лим, представником юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, у порядку, 
передбаченому цим Кодексом. Зокрема, 
сторона захисту, потерпілий, представник 
юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, може здійснювати збирання 
доказів шляхом ініціювання проведення 
слідчих (розшукових) дій, негласних слід-
чих (розшукових) дій та інших процесу-
альних дій (ч. 3 ст. 93 КПК України) [1]. Із 
зазначеного помітно, що сторона захисту, 
потерпілий, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження, може 
звертатися до органу досудового розсліду-
вання з клопотанням про проведення слід-
чих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій, зокрема що обмежують 
недоторканність житла чи іншого володін-
ня особи, для отримання доказів у кримі-
нальному провадженні. В разі ж відмови в 
задоволенні клопотання про проведення 
слідчих (розшукових) дій, негласних слід-
чих (розшукових) дій особа, якій відмовлено 
у задоволенні клопотання, її представник, 
законний представник чи захисник вправі 
згідно з п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України на до-
судовому провадженні оскаржити відповід-
ні рішення слідчого, дізнавача, прокурора. 
Також відповідно до ст. 311 КПК України 
під час досудового розслідування слідчий, 
дізнавач, який здійснює розслідування пев-
ного кримінального правопорушення, має 
право оскаржувати будь-які рішення, дії чи 
бездіяльність прокурора, прийняті або вчи-
нені у відповідному досудовому проваджен-
ні, крім випадків, передбачених цим Кодек-
сом [1]. У контексті досліджуваної пробле-
матики положення вказаної правової норми 
гарантують реалізацію принципу забезпе-
чення права на оскарження процесуальних 
рішень, дій чи бездіяльність, зокрема у ви-
падку безпідставної та необґрунтованої від-
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мови прокурора погоджувати клопотання 
про обшук або клопотання про проведення 
негласної (слідчої) розшукової дії.
Як відзначає П.Г. Назаренко, недотор-

канність житла чи іншого володіння особи 
є однією зі складових особистої недоторкан-
ності та тісно пов’язана з правом на недо-
торканність особистого і сімейного життя, 
гарантованого ст. 32 Конституції України [5; 
2, с. 123]. Тому в результаті проведення слід-
чих (розшукових) дій  у житлі чи іншому во-
лодінні особи підлягає обмеженню не лише 
право на недоторканність житла, а й  ство-
рюється загроза недоторканності приватно-
го життя, збереження особистої  або сімей ної  
таємниці. Відповідно поряд із раніше зазна-
ченими, у слідчих (розшукових) діях, що об-
межують недоторканність житла чи іншого 
володіння особи, також реалізуються такі 
основні принципи (засади) кримінального 
провадження як недоторканність житла чи 
іншого володіння особи (ст. 13 КПК Укра-
їни), невтручання у приватне життя (ст. 15 
КПК України) та недоторканність права 
власності (ст. 16 КПК України).
Зокрема, з метою реалізації такого прин-

ципу кримінального провадження як не-
втручання в приватне життя інформація 
про приватне життя особи, отримана в ході 
проведення слідчих (розшукових) дій, що 
обмежують недоторканність житла чи іншо-
го володіння особи, згідно з ч. 3 ст. 15 КПК 
України не може бути використана інакше 
як для виконання завдань кримінально-
го провадження. Відповідно до ч. 4 цієї ж 
статті КПК України кожен, кому наданий 
доступ до інформації про приватне життя, 
зобов’язаний запобігати розголошенню та-
кої інформації [1]. 
Під час проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують недотор-
канність житла чи іншого володіння особи 
(огляду, обшуку), виявлені речі, документи, 
гроші тощо, щодо яких є достатні підстави 
вважати, що вони підшукані, виготовлені, 
пристосовані чи використані як засоби чи 
знаряддя вчинення кримінального право-
порушення та (або) зберегли на собі його 
сліди; призначалися (використовувалися) 
для схиляння особи до вчинення криміналь-
ного правопорушення, фінансування та/або 

матеріального забезпечення кримінального 
правопорушення або винагороди за його 
вчинення; є предметом кримінального пра-
вопорушення, у тому числі пов’язаного з 
їх незаконним обігом; одержані внаслідок 
вчинення кримінального правопорушення 
та/або є доходами від них, а також майно, в 
яке їх було повністю або частково перетво-
рено [1], тимчасово вилучаються. Таким чи-
ном відбувається поряд із обмеженням не-
доторканності житла чи іншого володіння 
особи й обмеження недоторканності права 
власності. При цьому обмеження конститу-
ційного права на власність під час проведен-
ня слідчих (розшукових) дій, що обмежують 
недоторканність житла чи іншого володіння 
особи, в рамках кримінального проваджен-
ня здійснюється згідно зі ст. 16 КПК Укра-
їни «лише на підставі вмотивованого судо-
вого рішення, ухваленого в порядку, перед-
баченому цим Кодексом». Разом із тим на 
підставах та в порядку, передбачених КПК 
України, допускається тимчасове вилучен-
ня майна без судового рішення [1]. Причо-
му тимчасове вилучення майна без судово-
го рішення допускається у разі проведення 
слідчих (розшукових) дій, що обмежують 
недоторканність житла чи іншого володін-
ня майна, за відсутності добровільної згоди 
та/чи до постановлення відповідної ухвали 
слідчого судді за наявності невідкладних 
випадків, визначених ст. ст. 233 і 250 КПК 
України. Відповідно під час проведення 
слідчих (розшукових) дій, що обмежують 
недоторканність житла чи іншого володіння 
особи, відбувається й обмеження недотор-
канності права на власність, закріпленого як 
одну із засад кримінального провадження. 

Висновки
Отже, щоб обмеження недоторканнос-

ті житла чи іншого володіння, яке відбува-
ється внаслідок проведення відповідних 
слідчих (розшукових) дій, було визнано 
правомірним, вказані дії повинні повніс-
тю відповідати визначеній кримінальним 
процесуальним законодавством України 
правовій процедурі та основним засадам 
кримінального провадження, зокрема вер-
ховенству права, законності, рівності перед 
законом і судом, повазі до людської гідності, 
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SUMMARY 
The article analyzes the scientifi c and 

regulatory sources that regulate issues related to 
the implementation of the principles of criminal 
proceedings. It was found that investigative 
(search) actions are the main means of proof, a 
tool of cognitive activity in the investigation of 
criminal offenses. It has been established that 
investigative (search) actions that restrict the 
inviolability of a person’s home or other property 
are procedural actions that restrict constitutional 
rights, and therefore must be regulated by law, 
which clearly and clearly defi nes the scope of powers 
granted to competent authorities to ensure citizens 
the opportunity to protect themselves from the 
arbitrariness of the investigation. The legislative 
defi nition of investigative (investigative) action is 
imperfect and does not fully refl ect its essence as a 
means of obtaining evidence during the pre-trial 
investigation. It is emphasized that the rule of law 
is realized in criminal proceedings by ensuring the 
protection of the rights and freedoms of participants 
in criminal proceedings, thus being a guarantee 
of the realization of constitutionally enshrined 
human and civil rights and freedoms. It is noted 
that in the investigative (search) actions that limit 
the inviolability of housing or other property of 
a person, also implement such basic principles 
(principles) of criminal proceedings as inviolability 
of housing or other property of a person, privacy 
and inviolability of property rights.

Key words: principles (principles), investigative 
(search) action, restrictions, inviolability of 
housing or other property of a person, pre-trial 
investigation, criminal proceedings, criminal 
procedural legislation.

недоторканності житла чи іншого володін-
ня особи, невтручанню у приватне життя, 
недоторканності права власності, забезпе-
ченню права на оскарження процесуальних 
рішень, дій чи бездіяльності.
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 Â³òàë³é ÊÓÇÍÅÖÎÂ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ïðîôåñîð 
ñïåö³àëüíî¿ êàôåäðè ¹ 2 ²íñòèòóòó Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè 
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Питання створення та реалізації кри-
мінального законодавства України в науці 
кримінального права було предметом дослі-
дження багатьох вчених, що відображено в 
численних дисертаційних, монографічних та 
інших наукових працях. Однак, незважаючи 
на значну кількість досліджень, учені не роз-
робили уніфіковану позицію щодо поняття, 
ознак, змісту, співвідношення кримінально-
го закону та кримінального законодавства, 
кримінального права й кримінального за-
кону, кримінального права і кримінального 
законодавства. Залишилося дискусійним і 
питання чіткого розмежування між джерела-
ми кримінального права та джерелами кри-
мінального законодавства. Не дістали належ-
ного висвітлення в науці кримінального пра-
ва питання щодо гармонізації чинних між-
народних договорів, згоду на обов’язковість 
яких надала Верховна Рада України, з наці-
ональним кримінальним законодавством у 
сфері правового забезпечення прав і закон-
них інтересів людини та громадянина. Не 
розкрито механізм створення кримінального 
законодавства України як при ратифікації, 
підписання, прийняття, затвердження між-
народного договору або приєднання до ньо-
го (які стосуються забезпечення охорони сус-
пільних відносин від злочинних посягань або 
регулювання суспільних відносин, що вини-
кають у зв’язку з учиненням злочину), так і в 
процесі створення Конституції України, КК 
України й законів, які вносять зміни до них. 
Немає уніфікованої позиції щодо тлумачен-

ня понять кримінально-правового регулю-
вання, механізму реалізації кримінального 
законодавства та їх елементів (норми кримі-
нального права, юридичного факту, кримі-
нально-правових відносин, суб’єктів реаліза-
ції кримінального законодавства, актів його 
реалізації тощо). Не сформовано єдиної кон-
цепції щодо визначення елементів механізму 
реалізації кримінального законодавства, а та-
кож їх кількісного та якісного складу. 
Вирішення зазначених питань є ваго-

мим внеском у науку кримінального права, 
а також нормотворчу та правозастосовну ді-
яльності. Виконанню покладених завдань 
і присвячене монографічне дослідження 
В. В. Бабаніної «Механізм створення та ре-
алізації кримінального законодавства Украї-
ни», в якому висвітлено сучасний стан науко-
вої розробленості окресленої проблематики; 
проаналізовано генезу кримінального зако-
нодавства України; розкрито співвідношен-
ня кримінального права та кримінального 
закону, кримінального закону та криміналь-
ного законодавства, кримінального права та 
кримінального законодавства; досліджено 
систему кримінального законодавства та її 
складові елементи; проаналізовано механіз-
ми створення та реалізації кримінального за-
конодавства, їх зміст, сутність, елементи.
Монографія В. В. Бабаніної складається 

з чотирьох розділів, кожен з яких вказує на 
окремі етапи дослідження.
У першому розділі «Загальні засади до-

слідження механізму створення та реалізації 
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кримінального законодавства України» про-
ведений аналіз наукової та навчальної літе-
ратури, в якій висвітлено різні аспекти ство-
рення та реалізації кримінального законо-
давства України. що обумовлює необхідність 
проведення окремого комплексного моно-
графічного дослідження механізму створен-
ня та реалізації кримінального законодав-
ства України. Результатом такого досліджен-
ня є вироблення концептуального бачення 
розв’язання наукової проблеми щодо розро-
блення цілісного механізму створення та ре-
алізації кримінального законодавства Укра-
їни. Дисертанткою окреслено систему мето-
дів, які доцільно використовувати під час до-
слідження механізму створення та реалізації 
кримінального законодавства України. Крім 
того, авторкою було вивчено генезу кримі-
нального законодавства України, розвиток 
якого було поділено за критерієм чинності 
джерел кримінального законодавства на такі 
періоди: 1) період Лаврентіївських літописів; 
2) період міжнародних договорів з Візантією 
(Х ст.); 3) період Руської Правди (1017–1054); 
4) період княжих уставів й уставних грамот 
(Устав князя Володимира Святославови-
ча про десятини, суди та людей церковних 
(ХІІ ст.), Устав князя Ярослава про церков-
ні суди (середина ХІІ ст.), Новгородський 
устав великого князя Всеволода про церков-
ні суди, людей і мірила торгові (1136), Смо-
ленські уставні грамоти (1136-го, 1150 року), 
Уставна грамота володимир-волинського 
князя Мстислава Даниловича (1289); 5) пері-
од Псковської (1397) і Новгородської (ХV ст.) 
судних грамот; 6) Судебники 1497-го і 1550 
років; 7) період Стоглава 1551 року; 8) пері-
од статутів Великого князівства Литовського 
(1529-го, 1566-го, 1588 років); 9) період Со-
борного уложення 1649 року; 10) період пи-
саного та звичаєвого кримінального права 
козацької держави 1648–1654 років; 11) пе-
ріод Артикулу військового 1715 року; 12) пе-
ріод «Прав, за якими судиться малоросій-
ський народ» 1743 року (проєкт); 13) період 
наказу комісії про складення проекту нового 
уложення Катерини ІІ 1767 року (проєкт); 
14) період «Уставу благочиння, або поліцей-
ського» 1782 року; 15) період Кримінального 
уложення 1813 року (проєкт); 16) період Зво-
ду законів 1832 року (Уголовне уложення); 

17) період Уложення про покарання кримі-
нальні та виправні 1845 року; 18) період Ста-
туту про покарання, що накладаються миро-
вими суддями, 1864 року; 19) період Уложен-
ня про покарання кримінальні та виправні 
у редакціях 1866-го та 1885 року; 20) період 
Кримінального уложення 1903 року; 21) пе-
ріод КК УСРР 1922 року; 22) період КК УСРР 
1927 року; 23) період КК УРСР 1960 року; 
24) період проєктів КК України 1993–2001 
року; 25) період КК України 2001 року. 
Висвітлено співвідношення криміналь-

ного права та кримінального закону, кримі-
нального закону та кримінального законо-
давства, кримінального права та криміналь-
ного законодавства.
У другому розділі монографії «Система 

кримінального законодавства України» про-
аналізовано систему кримінального законо-
давства України та її елементи. Авторкою 
обґрунтовано, що системою кримінально-
го законодавства слід вважати сукупність 
взаємопов’язаних елементів структури кри-
мінального законодавства, які ґрунтуються 
на принципах кримінального законодавства, 
спрямовані на реалізацію завдань КК Украї-
ни. Її структурними елементами визнано еле-
менти структури кримінального законодав-
ства (Загальна та Особлива частини, розділи, 
статті, прикінцеві та перехідні положення); 
принципи кримінального законодавства; 
джерела кримінального законодавства. За-
пропоновано систему принципів криміналь-
ного законодавства: законності; рівності всіх 
перед законом; справедливості; гуманізму; 
винної відповідальності; недопущення по-
двійного інкримінування; відповідності при-
значеного покарання суспільній небезпеці 
фактично вчиненого діяння; невідворотності 
кримінальної відповідальності та інших захо-
дів кримінально-правового характеру. Дже-
релами кримінального законодавства Украї-
ни дисертанткою було визнано Конституцію 
України, КК України, закони України про 
кримінальну відповідальність та міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України.
Третій розділ «Механізм створення кри-

мінального законодавства України: характе-
ристика елементів» присвячено вивченню 
змісту та сутності механізму створення кри-
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мінального законодавства України. Автор-
кою сформовано поняття цього механізму 
під яким слід вважати діяльність суб’єктів 
законотворення, спрямована на криміналь-
но-правове регулювання та охорону суспіль-
них відносин, яка реалізується через відпо-
відну процедуру в системі кримінального 
законодавства України. Процес створення 
Конституції України, КК України, законів 
України про кримінальну відповідальність та 
надання згоди Верховною Радою України на 
обов’язковість для України міжнародних до-
говорів віднесено до процесу створення кри-
мінального законодавства України. Окресле-
но та охарактеризовано коло суб’єктів меха-
нізму створення кримінального законодав-
ства України. 
У четвертому розділі монографії «Меха-

нізм реалізації кримінального законодавства: 
поняття, сутність, структура та зміст елемен-
тів» окреслено зміст поняття механізму реа-
лізації кримінального законодавства України 
під яким слід розуміти як сукупність проце-
сів (система або метод чи спосіб) закріплен-
ня в кримінально-правових нормах прав й 
обов’язків суб’єктів кримінально-правових 
відносин у формі дотримання, виконання, 
використання та застосування. Визначено, 
що базовими елементами цього механізму є: 
кримінально-правові відносини; юридичні 
факти, що їх породжують; кримінально-пра-
вові норми; суб’єкти реалізації кримінально-
го законодавства; акти реалізації (застосуван-
ня) кримінально-правових норм. Доведено, 
що механізм реалізації кримінального зако-
нодавства включає в себе такі складові: нор-
мативну – охоплює положення закону про 
кримінальну відповідальність, які визнача-
ють поведінку суб’єктів реалізації криміналь-
ного законодавства; інструментальну – ста-
новить сукупність кримінально-правових за-
собів, методів і способів, за допомогою яких 
відбувається реалізація кримінального за-
конодавства; суб’єктну – суб’єкти, що беруть 
участь у різних формах реалізації криміналь-
но-правових норм; функціональну – відобра-
жає динамічний взаємозв’язок та взаємодію 
структурних елементів механізму реалізації 
кримінального законодавства.
Дисертанткою вдало сформовано коло 

суб’єктів реалізації кримінального законо-

давства України, які виокремлено в чотири 
групи: 1) уповноважені державні органи; 
2) особи, які вчинили суспільно небезпеч-
ні діяння; особи, які вчинили діяння за об-
ставин, що виключають його злочинність; 
юридична особа від імені та в інтересах якої 
вчинено злочин її уповноваженою особою; 
3) потерпілий; 4) інші особи. Обґрунтова-
но доцільність законодавчого закріплення 
кримінально-правового поняття «потерпі-
лий» в КК України. Авторкою встановлено, 
що реалізація норм кримінального законо-
давства України здійснюється у чотирьох 
формах: дотримання – правомірна пасив-
на поведінка суб’єктів щодо непорушення 
кримінальних заборон; виконання – пра-
вомірна активна поведінка суб’єктів, щодо 
обов’язкового виконання законодавчих 
приписів; використання – активна поведін-
ка суб’єктів кримінально-правових відно-
син, яка реалізується шляхом здійснення 
їх суб’єктивних прав і обов’язків; застосу-
вання – фактичне втілення приписів кри-
мінально-правових норм у суспільні відно-
сини, що здійснюється владним суб’єктом 
кримінальних правовідносин (державою) 
шляхом правомірної поведінки уповнова-
жених нею органів щодо кваліфікації вчи-
неного діяння та визначення правових на-
слідків для особи, яка його вчинила.
Можна дійти висновку, що під час роботи 

над монографією авторка опрацювала зна-
чний масив літератури не лише з криміналь-
ного права, а й з теорії права, міжнародного, 
конституційного, адміністративного та ци-
вільного права, кримінального процесу. Дис-
ертантка на належному науковому рівні ана-
лізує теоретичний і нормативно-правовий 
матеріал, формулює обґрунтовані висновки, 
застосовує різні методи наукового пізнання, 
веде коректну наукову дискусію.
Загалом, монографія В. В. Бабаніної 

«Механізм створення та реалізації кримі-
нального законодавства України» є вельми 
актуальною на сучасному етапі розвитку кри-
мінального права та законодавства України. 
У зв’язку із цим, вказане дослідження є по-
мітним внеском у кримінально-правову док-
трину України та може бути корисним як для 
фахівців у галузі кримінального права, так і 
для практичних працівників.
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ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒ²Â ÍÀ ÏÎÑÀÄÓ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ: 
ÄÈÑÊÓÑ²ÉÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ

  ÁÀÍÀÕ Ñåðã³é - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äåêàí þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

Ст. 27 Конвенции ООН о правах ребенка 
и ст. 8 Закона Украины «Об охране детства» 
гарантирует право ребенка на достойный уро-
вень жизни. Ответственность за создание со-
ответствующих условий лежит на родителях, 
которые в соответствии с нормами семейно-
го законодательства имеют равные права и 
обязанности по обеспечению и воспитанию 
детей. В том, статистика свидетельствует, 
что сегодня в Украине сотни тысяч детей 
получают алиментные выплаты одного из 
родителей, кто с ними не проживает. Одна-
ко, в данной сфере остается много проблем, 
вызванных в том числе и недостатками пра-
вового регулирования.

 Законодательство Украины в сфере 
уплаты алиментов сегодня находится еще 
на этапе формирования. В частности, в 
2018 было принято пакет правовых актов 
под названием «Чужих детей не бывает», со-
гласно которому были внесены изменения в 
другие нормативно-правовые акты и введены 
новые ограничения в отношении лиц, не 
выплачивающих алименты. Однако тех мер, 
принимаемые государством в последнее время 
относительно взыскания задолженности, воз-
никшей из алиментных обязательств, недо-
статочно для эффективного урегулирования 
данного вопроса. Некоторые ограничения, 
применяемые к неплательщикам алиментов, 
абсолютно неэффективны и нецелесообразны. 
Считаем, что нужно учесть опыт ведущих 
стран мира в решении данного вопроса.
В данной статье предлагаем исследовать 

ограничения, применяемые при неуплате 

алиментов, в том числе ограничения отно-
сительно права на занятие должности про-
курора, а также осуществление им своей дея-
тельности. В частности, целесообразным ли 
является применение именно такого ограни-
чения и дает ли это положительный резуль-
тат на практике.
Ключевые слова: отсутствие задолже-

нности по уплате алиментов, ограничения 
неплательщиков алиментов, требования к 
кандидатам в прокуроры, основания увольне-
ния прокурора.

Вступ
Постановка проблеми. Одним з го-

ловних питань сьогодення є проблема 
стягнення аліментів на утримання дітей. 
Чинне законодавство України передбачає: 
адміністративну, цивільну та криміналь-
ну відповідальність за несплату аліментів. 
Проте, суспільство у наш час все більше 
потребує захисту прав дітей, в тому числі 
і своєчасну виплату аліментів на їх утри-
мання. Саме тому актуальним є питання 
накладення обмежень щодо неплатників 
аліментів.
Аналіз дослідження проблеми. Варто 

також зазначити, що питаннявиплати алі-
ментів досліджували вчені-правознавці та 
практики-юристи, а саме: М.Колеснікова, 
В. Онищенко, П. Петренко, А. Петриченко, 
Д. Седлов, А. Семенова та ін. 
Формування цілей. Метою даної стат-

ті є дослідження особливостей обмежень, 
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що застосовуються при несплаті алімен-
тів, в тому числі обмеження щодо права 
на зайняття посади прокурора, а також 
здійснення ним своєї діяльності та звіль-
нення з цієї посади через несплату алімен-
тів. Зокрема, чи доцільним є застосування 
саме такого обмеження і чи дає це пози-
тивний результат на практиці.

Результати дослідження
Виклад основного матеріалу:

У статті 51 Конституції України ви-
значено, що батьки повинні утримувати 
дітей до настання повноліття [1]. Стаття 
180 Сімейного кодексу України зазначає, 
що«батьки зобов’язані утримувати ди-
тину до досягнення нею повноліття» [2]. 
Обов’язок утримання дитини є обов’язком 
і матері й батька. 
У тому разі, якщо один з батьків дити-

ни проживає окремо від неї, то він чи вона 
мають брати участь в забезпеченні утри-
мання дитини (дітей) в грошовій формі (як 
правило, хоча допускається й інші форми 
допомоги: продуктами, речами тощо). 

«Аліменти – це частка доходу матері 
або батька, яка щомісячно сплачується до-
бровільно або примусово за рішенням суду 
одним із батьків на користь іншого для 
утримання дитини або кількох дітей у гро-
шовій чи натуральній формі» [3]. Аліменти 
-це кошти, які виплачуються одним із 
батьків та є власністю дитини, тому батьки 
(опікуни) зобов’язані їх витрачати лише на 
користь дитини.
Способи виплати аліментів: «а) добро-

вільно: за усною домовленістю батьків той 
із них , хто проживає окремо від дитини, 
може брати участь у її утриманні в гро-
шовій і(або) натуральній формі; 2) за до-
говором про виплату аліментів на дитину, 
укладеному батьками; примусово: 1) за до-
говором про виплату аліментів на дитину, 
якщо один з батьків – платник аліментів 
не виплачує аліменти, такі суми можуть 
стягуватися з нього на підставі виконавчо-
го листа нотаріуса; 2) за рішенням суду»[3].
Варто зазначити, що законодавство 

України в сфері сплати аліментів сьогод-
ні перебуває ще на етапі формування. 
Зокрема, у 2018 р. було ухвалено пакет 

правових актів під назвою «Чужих дітей 
небуває», згідно якого були внесені змі-
ни до інших нормативно-правових актів 
та введено нові обмеження відносно осіб, 
що не виплачують аліменти. Проте тих за-
ходів, що вживає держава останнім часом 
відносно стягнення заборгованості, що 
виникла із аліментних зобов’язань, недо-
статньо для ефективного врегулювання 
даного питання. Деякі обмеження, що за-
стосовуються до неплатників аліментів, аб-
солютно неефективні та недоцільні.
Для подальшого вдос коналення чин-

ного законодавства України необхідним 
є запозичення позитивного досвіду про-
відних країн світу. Зокрема щодо питан-
ня розміру аліментів.«У результаті аналі-
зу даних щодо заробітних плат в Україні 
станом на 2018 р. зазначимо, що розмір 
середньої заробітної плати становив 8 700 
гривень, а мінімальний розмір аліментів 
становить менше 900 грн, незалежно від 
потреб дитини» [4]. Загалом, розмір алі-
ментів визначається рішенням суду, про-
те є гарантований мінімальний «розмір 
матеріального забезпечення на дитину, 
який не може бути менше, ніж 50% про-
житкового мінімуму для дитини відповід-
ного віку (абзац 2 ч. 2 ст. 182 Сімейного 
кодексу України).Для дітей віком до 6 ро-
ків прожитковий мінімум становить 1 921 
грн, а для дітей від 6 до 18 років – 2 395 
грн. Виходячи з цього, 50% мінімальний 
гарантований розмір аліментів на одну 
дитину ві д 1 грудня 2020 року: для ді-
тей віком до 6 років – 960,50 грн; для ді-
тей віком від 6 до 18 років – 1 197,50 грн. 
Постає питання: чи можливо забезпечити 
елементарні потреби дитини з таким роз-
міром аліментів?
Водночас, у 2018 році Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо створення еконо-
мічних передумов для посилення з ахисту 
права дитини на належне утримання» від 
3 липня 2018 року № 2475-VIIIбули вне-
сені зміни до Закону України «Про про-
куратуру»14 жовтня 2014 року № 1697-VII 
та ряду інших нормативно-правових актів, 
які стосуються діяльності посадових осіб 
органів державної виконавчої служби.
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Зокрема, у Законі України “Про про-
куратуру” визначено:

«ч. 6 ст. 39 - не може бути призначе-
но прокурора на адміністративну поса-
ду, якщо він має заборгованість зі сплати 
аліментів на утримання дитини, сукуп-
ний розмір якої перевищує суму відпо-
відних платежів за шість місяців з дня 
пред’явлення виконавчого документа до 
примусового виконання;
п.5 ч. 3 ст. 40 - на посаду Генерального 

прокурора може бути призначений грома-
дянин України, який, зокрема, не має за-
боргованості зі сплати аліментів на утри-
мання дитини, сукупний розмір якої пере-
вищує суму відповідних платежів за шість 
місяців з дня пред’явлення виконавчого 
документа до примусового виконання;
п. 4 ч. 1 ст. 41 - за наявності заборго-

ваності зі сплати аліментів на утримання 
дитини, сукупний розмір якої перевищує 
суму відповідних платежів за дванадцять 
місяців з дня пред’явлення виконавчо-
го документа до примусового виконання 
звільнення прокурора з адміністративної 
посади, передбаченої пунктами 2, 3, 6 - 8, 
11 частини першої статті 39 цього Закону, 
здійснюється Генеральним прокурором за 
рекомендацією Ради прокурорів України;
п. 3 ч. 1 ст. 42 - у разі наявності забор-

гованості зі сплати аліментів на утримання 
дитини, сукупний розмір якої перевищує 
суму відповідних платежів за дванадцять 
місяців з дня пред’явлення виконавчо-
го документа до примусового виконан-
ня Генеральний прокурор звільняється 
з адміністративної посади Президентом 
України за згодою Верховної Ради 
України» [5].
Як відомо, у будь-якій країні світу, щоб 

мотивувати батьків до виплати аліментів, 
існують обмеження та міри покарань, які 
застосовуються до неплатників аліментів. 
Так, у США та в європейських країнах 
щодо батьків, які ухиляються від виплати 
аліментів, передбачені набагато жорсткіші 
міри відповідальності, ніж в Україні.

 Проте, ми не зустрічаємо такого об-
меження як неприйняття на роботу про-
курора чи звільнення з посади останнього 
через невиплату аліментів. Більше того, 

така норма не тільки не допомагає ви-
рішити дану проблему, але ще більше її 
ускладнює. Звільнивши з роботи особу, 
що має аліментні зобов’язання, на певний 
час зробить взагалі неможливими такі ви-
плати в силу того, що виникне економічна 
неспроможність здійснювати дані випла-
ти. Крім того, таке звільнення не стосу-
ється професійної діяльності прокурора та 
його службових обов’язків.
Вважаємо, що дана норма є недоречною 

та необґрунтованою. Адже мета алімент-
них зобов’язань – це забезпечення гідно-
го рівня життя дитини. Тому обмеження 
та міри покарання мають бути спрямовані 
саме на її здійснення. Отже, вважаємо, що 
доцільно дану норму відмінити, натомість 
ввести іншу, яка передбачала б, що у разі 
не бажання прокурора чи іншого посадов-
ця добровільно сплачувати аліменти, за 
рішенням суду, з таких осіб буде здійсню-
ватися примусове відрахування частини їх 
заробітної плати на погашення даних алі-
ментних зобов’язань. У цьому випадку, в 
першу чергу, будуть захищенні права ди-
тини. У другу, на посаді можуть залишити-
ся особи, які добросовісно виконують свою 
професійну діяльність.
Варто зазначити, що Міністерство юс-

тиції України сформувало інфографіку 
«Зарубіжний досвід боротьби з неплатни-
ками аліментів та Законопроект 8296», де 
порівнюються положення вітчизняного й 
іноземного законодавства в сфері регулю-
вання проблем щодо виплат аліментів. Як 
можна з неї побачити, боротьба із борж-
никами щодо виплати аліментів у ряді єв-
ропейських країн, в США, в країнах СНД 
передбачає більш суворіші механізми від-
повідальності за несплату аліментів не-
добросовісними батьками, ніж в Україні. 
Зокрема, в Німеччині передбачено кон-
фіскацію та продаж майна боржника, при-
мусові роботи, чи тюремне ув’язнення 
на 3 р. Позбавлення волі також загрожує 
неплатникам аліментів у США, Білорусі, 
Казахстані. Зокрема, в Білорусі ухилення 
батьків від сплати аліментів більше 3-х міс. 
карається громадськими чи виправними 
роботами, або арештом, обмеженням чи 
позбавленням волі.
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Окрім того, фахівці Міністерства юсти-
ції дослідили й питання розміру суми алі-
ментів у різних країнах. Зокрема, у Канаді 
передбачено, що аліменти становлять 
«33,6–55% сукупного доходу сім’ї. Середня 
заробітна плата жителя Канади станом на 
кінець 2018 р. становить 4 000 канадських 
доларів. У Сполучених Штатах Америки 
(далі – США) частка на забезпечення дітей 
(або одного із членів колишнього подруж-
жя) іноді сягає 50% доходу аліментника» 
[6] Законодавство Німеччини також пе-
редбачає, що «мінімальний розмір алімен-
тів на дитину за доходу платника аліментів 
до 1 500 євро становить: для дітей віком до 
6 років – від317 до 328 євро, віком від 6 до 
11 років – 376 євро, віком від12 до 17 ро-
ків – 440 євро, а для дорослих дітей – 504 
євро. У Латвії розмір аліментів на кожну 
дитину з народження до 7 років становить 
23% від суми мінімальної заробітної плати, 
або 98,90 євро на місяць. Для дітей від7 
до 18 років та для повнолітніх дітей до 21 
року, які продовжують навчання, розмір 
виплат становить 27,5% від розміру міні-
мальної заробітної плати, або 118, 25 євро 
на місяць» [6].
Отже, боротьба з неплатниками алімен-

тів в низці провідних зарубіжних країн пе-
редбачає більш суворі механізми відпові-
дальності, ніж в Україні. У Великобританії, 
наприклад, передбачається кримінальна 
відповідальність за умов злісного неви-
конання боржником рішення суду про 
виплату аліментів. США взагалі має най-
суворіше законодавство в сфері покарань 
неплатників аліментів. «Злісні неплат-
ники аліментів можуть бути притягненні 
до покарання у вигляді позбавлення волі 
строком до 6 місяців, а в разі вчинення 
правопорушення повторно – строком до 2 
років; штрафи за таке правопорушення не 
передбачаються. Крім того, якщо батько 
самостійно вирішив покинути родину, то 
він зобов’язується утримувати не тільки ді-
тей, але й колишню дружину» [7].Злісних 
неплатників аліментів у Канаді можуть та-
кож позбавити водійських посвідчень, або 
ліцензій на полювання чи ловлю риби.
В Україні ж передбачена адміністра-

тивна відповідальність, яка настає згідно 

ст. 183-1 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, «коли сукупний 
розмір заборгованості перевищує суму 
відповідних платежів за 6 місяців із дня 
пред’явлення виконавчого документа до 
примусового виконання для здорових ді-
тей та в разі заборгованості за 3 місяці для 
дітей, які мають проблеми зі здоров’ям, 
передбачені у ст. 183–1 КУпАП» [8]. А та-
кож кримінальна відповідальність у разі 
«злісного ухилення від сплати коштів на 
утримання дітей» відповідно до ст. 164 
Кримінального кодексу України[9].
Крім того, до осіб, що більше 6 міс. не 

сплачують аліменти, може бути застосова-
но одне з тимчасових обмежень: щодо ке-
рування транспортними засобами; щодо 
виїзду за кордон;щодо права на користу-
вання зброєю чи права на полювання.
Всі названі обмеження та механізми 

відповідальності щодо платників алімен-
тів є доречними. В деякій мірі необхідно 
посилити відповідальність за несплату 
аліментів. І що найголовніше - збільши-
ти розмір аліментів. Проте, з переліку 
обмежень виключити те, що при працев-
лаштуванні особи на посаду прокурора 
вимогою є відсутність заборгованості зі 
сплати аліментів (6 міс.), теж саме і щодо 
підстав звільнення з даної посади через 
несплату аліментів протягом 12 місяців з 
дня пред’явлення виконавчого докумен-
та до примусового виконання. По-перше, 
це дає можливість здійснювати стягнення 
із офіційної заробітної плати прокуро-
ра на відповідні аліментні зобов’язання. 
По-друге, таке звільнення не пов’язане 
із професійною діяльністю прокурора, 
що також негативно може вплинути на 
роботу органів прокуратури. По-третє, 
прокурори на рівні з іншими громадяна-
ми мають нести відповідальність за неви-
конання накладених на них аліментних 
зобов’язань.

Висновки
Підсумовуючи викладене, можна дійти 

висновків:
1. Законодавство України потребує 

вдосконалення, насамперед, щодо розміру 
аліментів. Адже визначена ним сума алі-
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ментів не може забезпечити гідний рівень 
життя дитини.

2. Проаналізувавши механізми відпо-
відальності неплатників аліментів в ін-
ших країнах, приходимо до висновку, що 
рівень відповідальності батьків в Україні 
значно менший, ніж той, що визначений 
іноземним законодавством. Врахування 
досвіду провідних країн буде доречним в 
умовах реформування вітчизняного зако-
нодавства та наближення його до міжна-
родних стандартів.

3. З переліку обмежень щодо неплат-
ників аліментів вважаємо за доцільне ви-
лучити норми, що стосуються діяльності 
прокурора. Адже, в законодавствах за-
рубіжних країн ми не зустрічаємо тако-
го обмеження як неприйняття на роботу 
прокурора чи звільнення з посади остан-
нього через невиплату аліментів. Більше 
того, така норма не тільки не допомагає 
вирішити дану проблему, але ще більше її 
ускладнює. Звільнивши з роботи особу, що 
має аліментні зобов’язання, на певний час 
зробить взагалі неможливими такі випла-
ти в силу того, що виникне економічна не-
спроможність здійснювати дані виплати. 
Крім того, таке звільнення не стосується 
професійної діяльності прокурора та його 
службових обов’язків. Тому вважаємо, що 
дана норма є недоречною та необґрунто-
ваною і її необхідно відмінити, натомість 
ввести іншу, яка передбачала б, що у разі 
не бажання прокурора чи іншого посадов-
ця добровільно сплачувати аліменти, за 
рішенням суду, з таких осіб буде здійсню-
ватися примусове відрахування частини їх 
заробітної плати на погашення даних алі-
ментних зобов’язань. У цьому випадку, в 
першу чергу, будуть захищенні права ди-
тини. У другу, на посаді можуть залишити-
ся особи, які добросовісно виконують свою 
професійну діяльність.
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REQUIREMENTS FOR CANDIDATES 
FOR THE POST OF PROSECUTOR: 

DISCUSSION ASPECTS
Article 27 of the UN Convention on the 

Rights of the Child and Article 8 of the Law 
of Ukraine “On Child Protection” guarantee 
the child’s right to a decent standard of living. 
The responsibility for creating the appropri-
ate conditions lies with the parents, who, ac-
cording to family law, have equal rights and 
responsibilities for the care and upbringing 
of their children. In addition, statistics show 
that today in Ukraine hundreds of thousands 
of children receive maintenance payments 
from one parent who does not live with them. 
However, many problems remain in this area, 
which are caused by gaps and shortcomings 
in legal regulation.

Legislation of Ukraine in the fi eld of 
maintenance payments is still in the process 
of formation. In particular, in 2018, a pack-
age of legal acts called “There are no other 
children” was adopted, according to which 
amendments were made to other regulations 
and new restrictions were introduced for 
persons who do not pay alimony. However, 
the recent steps taken by the state to recov-
er arrears arising from alimony obligations 
are not suffi cient to effectively address this 
issue. Some restrictions on non-payers are 
completely ineffective and impractical. We 
believe that we need to take into account the 
experience of the world’s leading countries 
in addressing this issue. 

In this article, we propose to explore the 
restrictions that apply to non-payment of ali-
mony, including restrictions on the right to 
hold the position of prosecutor, as well as his 
activities. In particular, whether it is appro-
priate to apply such a restriction and whether 
it gives a positive result in practice.
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АНОТАЦІЯ 
Ст. 27 Конвенції ООН про права дитини 

та ст. 8 Закону України «Про охорону дитин-
ства» гарантує право дитини на гідний рівень 
життя. Відповідальність за створення від-
повідних умов лежить на батьках, які згідно 
норм сімейного законодавства мають рівні 
права і обов’язки щодо забезпечення та вихо-
вання дітей. У тім, статистика свідчить, що 
сьогодні в Україні сотні тисяч дітей отриму-
ють аліментні виплати одного з батьків, хто 
з ними не проживає. Проте, в даній сфері за-
лишається багато проблем, які спричинені в 
тому числі прогалинами та недоліками пра-
вового регулювання.
Законодавство України в сфері сплати алі-

ментів сьогодні перебуває ще на етапі форму-
вання. Зокрема, у 2018 р. було ухвалено пакет 
правових актів під назвою «Чужих дітей не 
буває», згідно якого були внесені зміни до ін-
ших нормативно-правових актів та введено 
нові обмеження відносно осіб, що не виплачу-
ють аліменти. Проте тих заходів, що вживає 
держава останнім часом відносно стягнення 
заборгованості, що виникла із аліментних 
зобов’язань, недостатньо для ефективного 
врегулювання даного питання. Деякі обме-
ження, що застосовуються до неплатників 
аліментів, абсолютно неефективні та недо-
цільні. Вважаємо, що потрібно врахувати до-
свід провідних країн світу у вирішенні даного 
питання.
У даній статті пропонуємо дослідити об-

меження, що застосовуються при несплаті 
аліментів, в тому числі обмеження щодо пра-
ва на зайняття посади прокурора, а також 
здійснення ним своєї діяльності. Зокрема, чи 
доцільним є застосування саме такого обме-
ження і чи дає це позитивний результат на 
практиці.
Ключові слова: відсутність заборгованості 

зі сплати аліментів, обмеження неплатників 
аліментів, вимоги до кандидатів у прокурори, 
підстави звільнення прокурора.

It is worth noting that not hiring a pros-
ecutor or dismissing the latter due to non-
payment of alimony not only does not help to 
solve the problem of maintenance payments, 
but further complicates it. Dismissing a per-
son with maintenance obligations will make 
such payments impossible at all for a certain 
period of time due to the economic inability 
to make these payments. In addition, such 
dismissal does not apply to the professional 
activities of the prosecutor and his / her of-
fi cial duties.

Key words: absence of maintenance pay-
ments arrears, restrictions on alimony de-
faulters, requirements for candidates for the 
post of prosecutor, grounds for dismissal of 
the prosecutor.
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В статье подробно проанализированы ме-
тоды проведения, основные цели и этапы (под-
готовительный, рабочий и заключительный) 
осмотра места происшествия, эффективные 
способы передвижения во время осмотра.
Рассмотрены теоретические и практи-

ческие вопросы тактики проведения осмотра 
места происшествия, как следственной (ро-
зыскной) действия при расследовании хище-
ний лисодеревины.
Проанализированы свойства и признаки 

предметов и следов, которые имеются при 
проведении осмотра места происшествия при 
расследовании хищения лисодеревины. Назва-
ны задачи, которые нужно решить осмотром 
места происшествия при расследовании хище-
ния лисодеревины.
Ключевые слова: уголовное преступление, 

лес, лисодеревины, незаконная порубка леса, 
осмотр места происшествия, следственная 
(сыскная) действие.

слідча (розшукова) дія, що вимагає від слід-
чого значних розумових та фізичних зусиль.
Ефективність розслідування розкрадання 

лісодеревини великою мірою залежить від 
правильного проведення огляду місця події, 
що особливо важливо на початковому етапі 
розслідування. В такому випадку ця слідча 
(розшукова) дія відноситься до невідкладних 
слідчих (розшукових) дій. 

Стан дослідження проблеми
Теоретичні та практичні аспекти прове-

дення огляду місця події вбачаються у пра-
цях таких науковців: Р. Бєлкіна, В. Бахіна, 
А. Волобуєва, М. Даньшина, В. Журавля, 
М. Іоффе А. Іщенка, В. Коваленка, В. Кол-
макова, В. Коновалової, В. Лукашевича, 
Є. Лук’янчикова, В. Лисиченка, М. Молибо-
га, Є. Пряхіна, Е. Разумова, Р. Степанюка, 
В. Стратонова, М. Строговича, К. Чаплин-
ського, В. Шепітька, М. Щербаковського та 
ін. 
Особливості проведення огляду під час 

розслідування екологічних кримінальних 
правопорушень можна зустріти у працях: 
О. Одерія, П. Коляди, С. Книженко. Деякі 
елементи тактики огляду місця події, який 
проводиться під час розслідування незакон-
ної порубки лісових насаджень було описано 
у роботах: І. Кузнєцова, Ю. Овчиннікова, О. 
Пилипенко, С. Унжакової, І. Фоміної. Не зва-
жаючи на це, ступінь наукової розробленості 
проблематики проведення огляду місця по-
дії під час розслідування розкрадання лісоде-
ревини наразі недостатній.

Постановка проблеми
В теперішніх умовах різко відчуваєть-

ся необхідність значного покращення те-
оретичної бази протидії злочинності, вдо-
сконалення наявної та розробки нової бази 
науково-технічних засобів для виявлення, 
фіксації, вилучення і дослідження доказової 
інформації. Це стосується і огляду місця по-
дії, оскільки при неякісному проведенні цієї 
слідчої (розшукової) дії все що було не зна-
йдено ніколи не вдається знайти, навіть піс-
ля проведення повторного чи додаткового 
огляду. Огляд надзвичайно відповідальна 
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Метою статті є розгляд особливостей 
тактики проведення огляду місця події при 
розслідуванні розкрадання лісодеревини, 
що значною мірою допоможе практичним 
підрозділам якісно та ефективно виявляти, 
фіксувати та вилучати сліди в разі виявлення 
фактів учинення досліджуваного нами кри-
мінального правопорушення.

Виклад основного матеріалу
Огляд місця події – невідкладна слідча 

(розшукова) дія, спрямована на встанов-
лення, фіксацію та дослідження обстановки 
місця події, слідів кримінального правопору-
шення й злочинця та інших фактичних да-
них, що мають значення для кримінального 
провадження [1, с. 278].
Як правило, огляд місця події, належить 

до слідчих (розшукових) дій, зволікання з 
проведенням яких може спричинити зміну 
обстановки, зникнення слідів кримінально-
го правопорушення або особи, якою він був 
вчинений, предметів, які можуть стати зго-
дом речовими доказами [2, с. 527–528]. Від-
повідно до Кримінального процесуального 
кодексу України, огляд місця події у невід-
кладних випадках може бути проведений 
до внесення відомостей до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, що здійснюється не-
гайно після завершення огляду (ч. 3 ст. 214 
КПК України) [3].
Огляд місця події, зазвичай у криміналіс-

тичній літературі визначається як найбільш 
складна слідча (розшукова) дія. Вона харак-
теризується особистим сприйняттям слідчим 
обстановки місця події. Огляд як слідча (роз-
шукова) дія носить пізнавальний та дослід-
ницький характер, покликаний на вивчення 
обстановки, слідів, та інших речових доказів і 
їх фіксацію з метою встановлення події і вияв-
лення додаткових джерел інформації. Сприй-
няття обстановки місця події – це візуальне 
сприйняття, у тому числі підсилене засобами 
та методами криміналістичної техніки [4, с. 3]. 
До основних цілей слідчого огляду мож-

на віднести: 
- з’ясування обстановки події; 
- виявлення слідів кримінального пра-

вопорушення, злочинця чи інших речових 
доказів;

- виявлення інших обставин, що мають 
значення для кримінального провадження 
[5, с. 23]. 
За допомогою огляду здійснюється та-

кож: 
- фіксування в протоколі всіх дій слід-

чого і всього, що було виявлено в тій послі-
довності і в тому вигляді, у якому виявлене 
спостерігалося під час огляду; 

- описування та перерахування всього, 
що було вилучено при огляді; 

- прийняття мір щодо збереження ви-
лучених в процесі огляду речей, слідів і до-
кументів [2, с. 527].
При проведенні огляду місця події під 

час розслідування розкрадання лісодереви-
ни потрібно проаналізувати властивості та 
ознаки предметів і слідів, а саме:
а) зв’язки об’єктів з цим чи іншим міс-

цем;
б) час виникнення їх на місці події;
в) можливість виникнення слідів від од-

ного або різних учасників розслідуваного 
кримінального правопорушення або сторон-
ніх осіб; 
г) структуру предметів і слідів для ви-

вчення їх групової належності; 
ґ) зв’язки слідів між собою і розслідува-

ною подією, механізм їх утворення;
д) причини відсутності певних слідів і 

предметів, їх властивостей і ознак; 
е) ідентифікаційні якості слідів з ме-

тою визначення можливості ототожнення 
об’єктів, що їх утворили [6].
Під час розслідування розкрадання лісо-

деревини огляд місця події спрямований на 
вирішення таких завдань: 

- встановлення способу вчинення роз-
крадання лісодеревини (наприклад, неза-
конна порубка);

- виявлення слідів кримінального 
првопорушення;

- визначення причин та умов, що спри-
яли вчиненню кримінального правопору-
шення;

- типізації лісових насаджень;
- фіксація обстановки місця події та 

площі знищеного або пошкодженого лісово-
го масиву;

- визначення об’єктів, які необхідно 
вилучити;
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- пошук обставин, які дають підстави 
для висунення певних версій про подію, що 
трапилася, та її учасників тощо[7, с. 449; 8, с. 
152].
Зазвичай, в теорії криміналістики, огляд 

місця події поділяють на три етапи: а) підго-
товчий; б) робочий; в) заключний.
Підготовчий етап включає діяльність 

слідчого: 1) до виїзду на місце події; 2) на міс-
ці події.
Підготовчими діями слідчого до виїзду 

на місце події є: одержати вичерпну інфор-
мацію щодо події розкрадання лісодеревини; 
з’ясувати, чи організована охорона місця по-
дії, а також чи є на місці очевидці; визначити 
учасників огляду місця події. На місце події 
слідчо-оперативна група вирушає у повному 
складі. До неї в обов’язковому порядку вхо-
дять слідчий (старший СОГ), працівник опе-
ративного підрозділу, інспектор-криміналіст 
(технік-криміналіст), а також (за необхіднос-
ті) кінолог зі службовим собакою [6]. Також 
слідчому потрібно підготувати необхідні тех-
нічні засоби для забезпечення виїзду на міс-
це події та проведення огляду (транспорт, 
технічні комплекти); перевірити готовність 
та, за необхідності, доукомплектувати валі-
зу слідчого (обов’язкова наявність вимірю-
вальних приладів, пакувального матеріалу, 
справних технічних засобів: фотоапарату, 
відеокамери тощо); запросити та забезпечи-
ти участь необхідних учасників у проведенні 
огляду (понятих, представників лісництва, 
відповідних спеціалістів лісової галузта ін-
ших); вирішити питання щодо отриман-
ня картографічних матеріалів, необхідних 
для кращого орієнтування на місцевості та 
прив’язки місця вчинення кримінального 
правопорушення до орієнтирів (запросити 
відповідні документи: схему лісу, план лісо-
насаджень, лісовпорядкування, план лісосіки 
тощо або самостійно завантажити відповідну 
мапу з мережі Інтернет та завчасно роздру-
кувати її).
Після прибуття на місце події, слідчий 

зобов’язаний запропонувати вивести всіх 
сторонніх із місця події. На цьому етапі, у 
разі необхідності, слідчий проводить коротке 
опитування очевидців, які виявили розкра-
дання лісодеревини, дає завдання працівни-
ку оперативного підрозділу щодо встанов-

лення можливих очевидців чи співучасників 
події, вжити заходів щодо переслідування та 
«затримання» злочинців за «гарячими сліда-
ми».
Якщо залучити понятих до проведення 

цієї слідчої (розшукової) дії неможливо (роз-
крадання лісодеревини відбулося у віддале-
ній від житлових районів місцевості), слідчий 
може прийняти рішення про проведення її 
безперервної відео фіксації (ч. 7 ст. 223 КПК 
України) [3].
Із загального огляду слідчим місця події 

розпочинається робочий етап. Це відбува-
ється з метою орієнтування на місці події, 
визначення меж огляду, вирішення питання 
про вихідний пункт і спосіб огляду та пере-
сування, вибір позиції для проведення фото-
знімання. Дивлячись, яка обстановка на міс-
ці події, вирішується питання про встанов-
лення знаків попередження, її огородження 
[9, с. 308].
Важливо пам’ятати, що під час загально-

го огляду, коли слідчий здійснює обхід тери-
торії, де виявлено розкрадання лісодереви-
ни, особлива увага приділяється забезпечен-
ню збереження навколишньої обстановки, 
об’єктів та слідів, що знаходяться на місці 
кримінального правопорушення. Встанов-
люючи межі огляду місця розкрадання лі-
содеревини слідчому потрібно враховувати, 
що вони можуть розширюватись або звужу-
ватися залежно від встановлених обставин й 
отриманої інформації та повинні включати: 
територію, де вчинено кримінальне право-
порушення або виявлені сліди, предмети, що 
мають відношення до події; імовірні шляхи 
підходу та відходу злочинців: намети, зем-
лянки, вагончики, ділянки місцевості, тран-
спортні засоби, де можуть знаходитися сліди, 
що мають відношення до розкрадання лісо-
деревини [8, с. 153].
Часто під час розслідування досліджува-

ного нами кримінального правопорушен-
ня виникають перешкоди, які пов’язані з 
прив’язкою до місцевості виявлених слідів. 
Це відбувається через віддаленість від по-
стійних орієнтирів (доріг, річок або інших 
споруд), значними площами порубок, відсут-
ністю якісних мап тощо. 
Найбільш доцільним в такому випадку 

є застосування як орієнтира квартального 
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стовпа, оскільки він є натурним лісовпоряд-
ним знаком, який встановлюють у місцях пе-
ретину квартальних просік між собою (із за-
значенням номера лісового кварталу).
Для помічення кордону місця події мож-

на використовувати кілки, сигнальні стрічки, 
нанесення поміток фарбою на деревах тощо. 
Місце розкрадання лісодеревини відносно 
орієнтирів визначається за допомогою ви-
мірювальних інструментів, а у разі вчинення 
кримінального правопорушення на значній 
площі, для проведення вимірювань доціль-
но використовувати геодезичні інструменти. 
Проводячи загальний огляд потрібно про-
водити фото- або відеофіксацію місця події 
без внесення змін до його обстановки. При 
великій площі розкрадання, для проведення 
фіксації можливо застосовувати фото- або ві-
деозйомку з використанням квадрокоптера.
Також робочий етап огляду можна по-

ділити на статичну і динамічну стадії дослі-
дження. На статичній стадії слідчий вивчає 
розташування території, де сталася подія, її 
характерні риси. Сам огляд проводиться без 
торкання до об’єктів, що є на місці події.
На динамічній стадії об’єкти можуть бути 

відкриті, переміщені, розібрані для всебіч-
ного вивчення. У цей час застосовуються всі 
доступні слідчому методи пошуку і виявлен-
ня слідів кримінального правопорушення та 
правопорушника, відбираються об’єкти чи 
їхні частини зі слідами, які надалі вилучають-
ся чи копіюються [5, с. 27].
Щодо способу огляду місця події, то якщо 

площа розкрадання лісодеревини є великою, 
то територію огляду доцільно поділити на 
невеликі сектори (що мають форму квадра-
тів) та використовувати фронтальний спосіб 
огляду. Якщо ж порубка здійснена на неве-
ликій площі – доцільно застосовувати екс-
центричний спосіб огляду (рух по спіралі від 
центру до периферії), якщо центр визначити 
неможливо або є загроза втрати слідів, які 
знаходяться на периферії, – тоді доречно за-
стосовувати концентричний спосіб.
При виявлені на місці розкрадання лісо-

деревини автотранспорту, на якому пересу-
валися злочинці або призначеного для пере-
везення незаконно добутої деревини, прово-
диться його детальний огляд. Особлива увага 
звертається на виявлення в салоні автомобі-

ля слідів рук злочинців, які можуть бути за-
лишені на ручках дверей, рульовому колесі, 
важелі перемикання передач, ручному галь-
мі, ручці переключення покажчиків поворо-
ту, зовнішніх поверхнях попільничок, бічних 
і задніх дверях, вікнах і дзеркалах, важелях, 
якими здійснюється регулювання положен-
ня сидінь; а також виявлення в ньому часток 
деревини (тирси, кори). Також необхідним є 
вилучення слідів шин транспортного засобу 
для забезпечення подальшого проведення 
ідентифікаційних досліджень [10, с. 235].
Заключний етап проведення огляду міс-

ця події – це узагальнення й аналіз зібраної 
інформації про вчинене кримінальне право-
порушення, перевірці того, чи вирішені за-
вдання та мета огляду.
Фіксація відбувається після аналізу ре-

зультатів, які слідчий отримав при про-
веденні огляду місця події. Протокол – це 
основний спосіб фіксації під час огляду місця 
події. При складанні протоколу в описовій 
частині необхідно вказати: межі місця події, 
його місцезнаходження; час, місце вчинення 
розкрадання лісодеревини; назву лісництва, 
район, номер кварталу; межі рубки та її пло-
щу; способи й методи здійснення порубки; 
територію та категорію лісів, кількість і по-
роди вирубаних дерев. За наявності зруба-
них дерев додатково зазначаються: кількість 
звалених і необроблених (з гілками), розкря-
жених стовбурів; їх породи, діаметр комлевої 
та верхньої частини, вид і спосіб проведеної 
рубки; кількість пеньків, їх діаметр і висо-
та, а також особливості слідів розпилу [11, с. 
76–79].
При виявленні на місці події слідів, що 

пов’язані з предметом посягання (пеньки, 
зрубані дерева, чагарники, а також їх части-
ни), взуття та транспортних засобів, біологіч-
них слідів людини (піт, кров, сеча, виділення 
з носа, слина тощо), слідів знарядь і засобів 
учинення кримінального правопорушення 
– у протоколі огляду повинно бути вказано 
конкретне місце їх виявлення (з прив’язкою 
до двох нерухомих об’єктів), пошкоджен-
ня (якщо вони є), кількість, характер, фор-
ма, конфігурація, наявність індивідуальних 
ознак, використовувані для їх виявлення і 
вилучення засоби, вказані прийоми вилучен-
ня (виготовлення зліпка, зняття копії, вилу-
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чення предмета в натурі). У протоколі огляду 
обов’язково має бути відображено, які пред-
мети або документи були вилучені. Відсут-
ність подібного запису в протоколі буде роз-
цінено в кримінальному провадженні як не 
надання вказівок на джерело походження 
речових доказів, що тягне за собою втрату їх 
доказового значення[2, с. 530-531]. 

 Після оформлення протоколу слід-
чий: складає плани місця події, схеми з 
обов’язковою локалізацією місць виявлення 
слідів кримінального правопорушення та 
інші додатки (фототаблиці, відео- та аудіоза-
писи тощо); вживає заходів щодо вирішення 
заяв, які надійшли від учасників огляду; упа-
ковує вилучені з місця події речі. Упакування 
речових доказів здійснюється у пакети вста-
новленого зразка. Як внутрішні упаковки 
можна використовувати: поліетиленову плів-
ку, папір, целофанові мішки, картонні короб-
ки. На пакеті робиться напис із вказівкою 
назви речі, місця і часу її вилучення, номер 
кримінального провадження, підписують 
поняті, спеціаліст та слідчий [5, с. 28-33]. Та-
кож, на завершальному етапі огляду вирішу-
ються питання щодо подальшого зберігання 
незаконно добутої деревини, автомобільної 
техніки та інших речових доказів, вилучених 
під час огляду. 

Висновки
Проведеним нами дослідженням вста-

новлено, що огляд місця події за фактом 
розкрадання лісодеревини є невідкладною 
слідчою (розшуковою) дією, яка має свої осо-
бливості, а саме: наявності великої території, 
яку потрібно оглянути; обрання відповідно-
го способу огляду залежно від площі порубки 
та об’єму незаконно добутої деревини; вжит-
ті заходів щодо залучення до огляду спеціа-
лістів відповідного профілю; необхідності ви-
лучення різноманітних слідів кримінального 
правопорушення та об’єктів; обов’язковому 
складанні відповідних схем місця події; на-
явності труднощів, пов’язаних з прив’язкою 
виявлених слідів до місцевості тощо. 
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TACTICS OF INSPECTION OF THE 
SCENE IN THE INVESTIGATION OF FOR-

EST WOOD STEALING
One of the urgent, most important, most 

informative and priority investigative (search) 
actions is an inspection of the scene. The ef-
fectiveness of the investigation depends on the 
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АНОТАЦІЯ 
Однією з невідкладних, найважливіших, най-

більш інформативних та першочергових слідчих 
(розшукових) дій є огляд місця події. Ефектив-
ність розслідування залежить від ретельності 
та якості проведення огляду. В ході проведення 
огляду виявляються, фіксуються та вилуча-
ються сліди, а також виявляються особливості 
механізму кримінального правопорушення.
Розглянуто теоретичні та практичні пи-

тання тактики проведення огляду місця події, 
як слідчої (розшукової) дії під час розслідування 
розкрадань лісодеревини. 
Нами було сформульовано мету досліджен-

ня, а саме розгляд особливостей тактики про-
ведення огляду місця події при розслідуванні роз-
крадання лісодеревини, що значною мірою допо-
може практичним підрозділам якісно та ефек-
тивно виявляти, фіксувати та вилучати сліди 
в разі виявлення фактів учинення досліджува-
ного нами кримінального правопорушення.
Детально проаналізовані методи проведен-

ня, основні цілі та етапи (підготовчий, робочий 
і заключний) огляду місця події, найефективні-
ші способи пересування під час огляду. 
Проаналізовано властивості та ознаки 

предметів і слідів, які наявні при проведенні 
огляду місця події під час розслідування роз-
крадання лісодеревини. Названо завдання, які 
потрібно вирішити оглядом місця події під час 
розслідування розкрадання лісодеревини. Вста-
новлено, що підготовчий етап проведення огляду 
місця події під час розслідування досліджуваного 
нами кримінального правопорушення включає 
діяльність слідчого: 1) до виїзду на місце події; 
2) на місці події.
Досліджено, що під час розслідування роз-

крадання лісодеревини часто виникають пере-
шкоди, які пов’язані з прив’язкою до місцевості 
виявлених слідів. Це відбувається через віддале-
ність від постійних орієнтирів (доріг, річок або 
інших споруд), значними площами порубок, від-
сутністю якісних мап тощо.
Запропоновано поділити робочий етап огля-

ду під час розслідування розкрадання лісодереви-
ни на статичну і динамічну стадії дослідження 
та дано характеристику таким стадіям.
Ключові слова: кримінальне правопорушен-

ня, ліс, лісодеревина, незаконна порубка лісу, 
огляд місця події, слідча (розшукова) дія.

thoroughness and quality of the review. During 
realization of review appear, tracks are fi xed and 
withdrawn, and also the features of mechanism 
of criminal offence appear.

Theoretical and practical issues of tactics 
of inspection of the scene as an investigative 
(search) action during the investigation of forest 
steals are considered.

We formulated the purpose of the study, 
namely to consider the features of the tactics 
of inspection of the scene in the investigation 
of forest theft, which will greatly help practical 
units to qualitatively and effectively detect, re-
cord and remove traces in case of detection of 
criminal offenses.

Methods of carrying out, the main purposes 
and stages (preparatory, working and fi nal) of 
inspection of a scene, the most effective ways of 
movement during inspection are in detail ana-
lyzed.

The properties and features of objects and 
traces that are present during the inspection of 
the scene during the investigation of forest theft 
are analyzed. The tasks to be solved by inspect-
ing the scene during the investigation of the 
theft of timber are named. It is established that 
the preparatory stage of the inspection of the 
scene during the investigation of the criminal 
offense under investigation by us includes the 
activities of the investigator: 1) before leaving for 
the scene; 2) at the scene.

Investigated that during the investigation 
of forest wood stealing often there are obstacles 
that are associated with the tiedness of the de-
tected traces. This is due to distance from per-
manent landmarks (roads, rivers or other struc-
tures), signifi cant areas of the violation, lack of 
qualitative maps, etc.

It is proposed to divide the working stage 
of the review during the investigation of forest 
wood stealing to a static and dynamic stage of 
research and characterize of this steps. 

Key words: criminal offense, forest, forest 
wood, illegal forest break, review of the scene, 
investigator (searching) action.
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Досліджено думки сучасних учених щодо 
визначення поняття «правоохоронної функції 
держави». Проаналізовано зміст правоохорон-
ної функції в сучасних умовах розбудови держа-
ви. Визначено внутрішні та зовнішні функції 
держави, місце правоохоронної функції серед 
них. Наголошено та тісному взаємозв’язку 
функцій держави між собою, відмічено, що 
стан виконання правоохоронної функції дер-
жави показує рівень її розвитку, можливість 
впливати на стан захищеності громадян, їх 
впевненість у майбутньому. Виділено особли-
вості та специфічні ознаки правоохоронної 
функції держави. Встановлено суб’єктів реа-
лізації правоохоронної функції, як державних, 
так і приватних. Приділяється увага меха-
нізму реалізації правоохоронної функції держа-
ви. Досліджено основні аспекти ефективної 
реалізації правоохоронної функції. Зазначено 
про місце Національної поліції України серед 
суб’єктів забезпечення правоохоронної функції, 
визначено засади її діяльності, проаналізовано 
перспективи розвитку. Досліджено передбаче-
ні законодавством випадки обмеження прав і 
свобод людини і громадянина та повноважен-
ня Національної поліції України щодо засто-
сування таких обмежень. Встановлено вплив 
соціально-економічного розвитку держави на 
стан забезпечення безпеки, а також рівень 
правової захищеності громадян. 
Ключові слова: правоохоронна функція 

держави, правоохоронна діяльність, правоохо-
ронні органи, суб’єкти правоохоронної діяль-
ності, права, свободи людини і громадянина.

Постановка проблеми
Діяльність правоохоронних органів та 

організацій спрямована на досягнення без-
печного середовища для громадян держа-
ви, в якій вони функціонують. Дотримання 
правопорядку і забезпечення громадської 
безпеки є однією з передумов становлення 
демократичної держави. Проте існує чи-
мало невирішених питань щодо розуміння 
правильного функціонування правоохо-
ронних органів, удосконалення їх роботи, 
а також встановлення змісту поняття «пра-
воохоронної функції держави», як на теоре-
тичному рівні, так і на практиці.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій

Скакун О. Ф. надав загальну характерис-
тику поняттю «функцій держави». Левків-
ський К. М. та Дзюбко І. С. класифікували 
функції держави. Ткаченко І. Н., Полковні-
ченко О. М., Горінецький Й. І., Сокуренко 
В. В. надали власні бачення щодо розуміння 
поняття «правоохоронної функції держави». 
Бандурка О. М. зауважив про вплив соці-
ально-економічних факторів на стан зло-
чинності в державі. Кріцак І. В. встановив 
особливості правоохоронної функції держа-
ви. Ткаченко І. Н. визначив місце правоохо-
ронної функції держави серед інших її функ-
цій. Безпалова О. І. звернула увагу на те, що 
«в чинному законодавстві Україні не закрі-
плено визначення поняття «правоохоронна 
функція держави»» і надала власні бачення 
його розуміння. Загуменна Ю. О. дослідила 
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поняття правоохоронних органів, їх озна-
ки, функції та особливості діяльності. Ка-
люк О. М., Константінов С. Ф., Куліков В. А. 
визначили місце Національної поліції Укра-
їни в системі правоохоронних органів, а 
також напрямки її реформування. Макар-
чук В. В. надав характеристику правоохо-
ронним органам, як суб’єктам формування 
та реалізації державної політики у сфері на-
ціональної безпеки й оборони держави.

Невирішені раніше частини загальної 
проблеми

Якісне виконання правоохоронної функ-
ції держави залежить від значної кількості 
факторів та чинників, в тому числі від пра-
вильного розуміння змісту вказаного по-
няття. Крім того, недосконале нормативно-
правове забезпечення діяльності правоохо-
ронних органів призводить до виникнення 
значної кількості проблем на практиці. З 
огляду на вищевказане, дослідження осно-
вних теоретичних і практичних питань пра-
воохоронної функції в умовах розбудови де-
мократичної держави є надзвичайно важли-
вим та актуальним для сучасної науки. 

Таким чином метою дослідження є вста-
новлення основних теоретичних і практич-
них питань щодо розуміння поняття «пра-
воохоронної функції держави», надання 
пропозицій щодо їх вирішення, а також до-
слідження діяльності правоохоронних орга-
нів.

Виклад основного матеріалу
Для змістовного тлумачення поняття 

«правоохоронної функцій держави», а та-
кож встановлення її складових елементів 
необхідно дослідити думки сучасних уче-
них стосовно основних функцій держави, а 
також місце правоохоронної функції серед 
них. В даному випадку доречним буде відо-
бразити думку О. Ф. Скакуна, який відмітив, 
що функції держави не можна ототожнюва-
ти з функціями її окремих органів, що є час-
тиною апарату держави та знаходять своє 
відображення в компетенції, у предметі ві-
дання, в правах та обов’язках (повноважен-
нях), закріплених за ними. Звісно, функції 
держави та функції органів державної влади 

є пов’язаними між собою поняттями, оскіль-
ки основним призначенням органів держав-
ної влади є реалізація функцій держави [1]. 
Цікавими є твердження К. М. Левків-

ського та І. С. Дзюбка стосовно того, що зміст 
функцій зазнає найбільших змін саме під час 
перехідних етапів та періодів радикальних 
змін. Науковці класифікують функції держа-
ви за такими критеріями: принципи поділу 
влади на виконавчу, законодавчу, судову; 
сторони дії держави – зовнішні та внутріш-
ні; сфери державного впливу – соціальна, 
економічна, духовна, культурна, правова; 
регулювання процесів – самоорганізація, са-
морегулювання, самодіяльність, самоуправ-
ління тощо; загальнополітичні підходи – за-
гальносоціальна діяльність, забезпечення 
народовладдя; обсяг впливу – підтримання 
світового порядку, національні; масштаб-
ність значення – неосновні та основні, пер-
шочергові та другорядні. До основних дер-
жавних функцій із управління суспільством 
належать такі: регулювання національних і 
міжнародних відносин; управління сфера-
ми економічного, соціального, духовного 
життя, змінами, розвитком, процесами, що 
у них відбуваються; гарантування дотри-
мання загальнообов’язкових норм в суспіль-
стві; забезпечення громадського порядку 
та національної безпеки; участь у світовому 
миробудівництві і миротворчість всередині 
країни [2, с. 273–274].
Надзвичайна важливість належної реа-

лізації правоохоронної функції держави ви-
значається тим фактором, що дана функція 
має як внутрішній, так і зовнішній аспекти. 
На нашу думку, особливу увагу слід зверну-
ти на те, що за нових реалій сьогодення усі 
пріоритетні сфери суспільного життя зна-
ходяться у тісній взаємодії, у зв’язку з чим 
межа між внутрішніми та зовнішніми функ-
ціями держави поступово зникає [3]. 
Питання про доцільність виокремлення 

правоохоронної функції держави як само-
стійної функції поки що не знайшло одно-
значної відповіді серед науковців. Так, для 
одних науковців це є фактом, який не пови-
нен викликати жодних сумнівів, інші ж не 
виокремлюють цю функцію як самостійну, 
воліючи «розподілити» її між іншими функ-
ціями [4]. 
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Сьогодні існує багато різнопланових то-
чок зору щодо змісту поняття «правоохорон-
на функція держави», які суттєво різняться 
між собою та навіть мають різну назву. Тка-
ченко І. Н. [5] зазначив, що правоохоронна 
функція займає пріоритетне місце серед ін-
ших функцій держави, адже вона забезпе-
чує охорону важливих правових інститутів: 
конституційного ладу; прав і свобод грома-
дян; законності і правопорядку; навколиш-
нього природного середовища, всіх суспіль-
них відносин, які встановлені і регулюються 
правом. Саме під час виконання правової 
охорони важливих інститутів і відбувається 
взаємозв’язок правоохоронної функції дер-
жави та всіх функцій права, адже останні 
підгодовують правове підґрунтя для повної 
охорони вказаних суспільних відносин. По-
годжуємось із думкою науковця і вважаємо, 
що саме стан виконання правоохоронної 
функції держави показує рівень її розвитку, 
можливість впливати на стан захищенос-
ті громадян, їх впевненість у майбутньому. 
Неможливо уявити якісне виконання функ-
цій держави із забезпечення економічного, 
соціального, екологічного тощо без дотри-
мання законодавства. Виконання законів, 
як державними органами, організаціями, 
так і громадянами відображає інформацію 
щодо демократичності і розвитку держави. 
Існує думка, що правоохоронна функція – 
це напрямок діяльності держави, що вира-
жає її сутність на даному історичному етапі, 
спрямований на вирішення основних за-
вдань із забезпечення охорони конституцій-
ного ладу, прав та свобод громадян, закон-
ності і правопорядку, усіх встановлених та 
врегульованих правом суспільних відносин, 
і здійснюється у відповідних формах та осо-
бливими методами [6]. 
Сокуренко В. В. визначив, що правоохо-

ронна функція держави – це самостійний 
комплексний напрямок діяльності держави, 
обумовлений її соціальним призначенням, 
який реалізується системою суб’єктів (дер-
жавних і недержавних), що уповноважені 
виключно в рамках закону з використанням 
відповідних форм та методів вживати юри-
дичних заходів впливу (в тому числі при-
мусових) із метою досягнення бажаного со-
ціального ефекту – охорони прав в цілому, 

забезпечення охорони законності і правопо-
рядку, прав і свобод громадян зокрема.
Суб’єктами реалізації правоохоронної 

функції держави є система державних і не-
державних органів, інституцій громадян-
ського суспільства й окремих представників 
громадськості, які в межах свої повноважень 
здійснюють цілеспрямовану та узгоджену ді-
яльність з використанням відповідних форм 
і методів з метою охорони права в цілому, 
забезпечення охорони законності і право-
порядку, прав та свобод громадян зокрема. 
Ознаками правоохоронної функції дер-

жави є: а) стабільність (усталеність), що 
означає постійний характер цієї функції 
протягом тривалого періоду часу; б) комп-
лексність, що є свідченням наявності абсо-
лютно різнопланових суспільних відносин, 
стосовно яких має здійснюватися правоохо-
ронна; в) цілеспрямованість та узгодженість 
(організованість); г) здійснення значною 
кількістю суб’єктів (органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування та 
громадськістю); ґ) пріоритет прав людини, 
який має бути загальним правовим орієнти-
ром діяльності держави, спрямованої на га-
рантування й забезпечення прав, свобод та 
законних інтересів людини і громадянина, а 
також вироблення дієвого механізму їх реа-
лізації; д) управлінський характер (правоо-
хоронна функція держави конкретизує мету 
державного управління у правоохоронній 
сфері). Саме ці ознаки дозволяють говорити 
про правоохоронну функцію держави як ці-
лісну категорію [7, с. 11]. 
Для ефективної реалізації правоохорон-

ної функції держави важливим є: 
- створення якісного нормативно-пра-

вового забезпечення, що регулює діяльність 
правоохоронних органів, а також чітке до-
тримання право і свобод людини і громадя-
нина;

- контроль за роботою правоохорон-
них органів та їх посадових осіб, а також за 
діяльністю суб’єктів забезпечення безпеки в 
державі;

- належне кадрове, матеріально-тех-
нічне, інформаційне забезпечення суб’єктів 
правоохоронної діяльності;

- інформування населення щодо мож-
ливості впливати на стан безпеки в державі, 
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а також здійснювати громадський контр-
оль за діяльністю правоохоронних органів, 
правова освіта населення, підвищення куль-
турного розвитку регіонів, запровадження 
реальних освітніх програм, спрямованих на 
освітній розвиток дітей та підлітків;

-  якісна профілактика злочинності з 
метою недопущення вчинення злочинів та 
правопорушень;

- налагодження механізму реалізації 
законів та підзаконних нормативно-право-
вих актів, що направлені на реалізацію пра-
воохоронної функції держави, усунення ко-
лізій і неточностей у вказаній сфері;

- запровадження зарубіжного досвіду 
у діяльність правоохоронної системи, при-
йняття до уваги, як позитивного, так і нега-
тивного досвіду, з метою недопущення про-
галин у даній сфері.
Погоджуємось із думкою Безпало-

вої О. І., яка звернула увагу на те, що «в 
чинному законодавстві Україні не закрі-
плено визначення поняття «правоохорон-
на функція держави». В ст. 17 Конституції 
України [7] виділяється така категорія, як 
«найважливіші функції держави». До чис-
ла зазначених функцій належать захист 
суверенітету і територіальної цілісності 
України, забезпечення її економічної та 
інформаційної безпеки». На думку вченої, 
«необхідно внести відповідні доповнення 
до Основного Закону України та до Зако-
ну України «Про державний захист праців-
ників суду та правоохоронних органів», де 
визначити однією із найважливіших функ-
цій держави саме правоохоронну, наголо-
сивши при цьому, що формою реалізації 
даної функції є такий специфічний вид ді-
яльності, як правоохоронна діяльність, що 
здійснюється спеціально уповноваженими 
на те органами – правоохоронними. Необ-
хідність існування будь-якої функції дер-
жави зумовлюється наявністю конкретного 
об’єкта, тобто специфічної групи суспіль-
них відносин, з метою впорядкування яких 
має здійснюватися цілеспрямований вплив 
держави. Що стосується правоохоронної 
функції держави, то, безумовно, її об’єктом 
є правоохоронна сфера, метою реалізації 
функції є належний рівень правопорядку» 
[8 с., с. 27, 28]. 

Форму правоохоронної діяльності На-
ціональної поліції у сфері забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку можна визначити, 
як виражену зовнішню систему однорідних 
дій, об’єднаних за ознакою їх приналежнос-
ті до певного напрямку забезпечення ор-
ганами Національної поліції публічної без-
пеки та порядку [9, с. 70]. Стосовно даного 
питання О. М. Калюк, С. Ф. Константінов, 
В. А Куліков та ін. зауважили, що оновлена 
Національна поліція України діє на засадах 
поваги до прав людини. Це завдання похо-
дить із концепції публічно-сервісної діяль-
ності поліції, адже поліція служить для охо-
рони прав людини і сприяння їх реалізації 
та захисту. Адже, порушення прав людини 
у діяльності органів, які наділені повнова-
женнями обмежувати ці права підривають 
авторитет влади і держави загалом. Згідно 
із законом, під час виконання своїх завдань 
поліція забезпечує дотримання прав і сво-
бод людини, гарантованих Конституцією та 
законами України, а також міжнародними 
договорами України і сприяє їх реалізації. 
У діяльності поліції забороняються будь-які 
привілеї чи обмеження за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та со-
ціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовною або іншими 
ознаками. Поліція забезпечує доступ до пу-
блічної інформації, володільцем якої вона є 
з дотриманням вимог національного зако-
нодавства та практики Європейського суду 
з прав людини. Це означає нерозголошення 
відомостей, що стосуються особистого жит-
тя людини, принижують її честь і гідність, 
якщо виконання обов’язків не вимагає ін-
шого. Виходячи із конституційного прин-
ципу презумпції невинуватості, посадові 
особи органів поліції можуть називати осо-
бу винною у вчиненні злочину лише після 
оголошення про це у вироку суду. Поліція 
тимчасово, в межах чинного законодавства 
може за нагальної необхідності обмежувати 
права і свободи громадян, якщо без цього 
не можуть бути виконані покладені на неї 
обов’язки і в обсязі, необхідному для вико-
нання завдань поліції. Здійснення заходів, 
що обмежують права та свободи людини, 
має бути негайно припинене, якщо мета за-
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стосування таких заходів досягнута або не-
має необхідності подальшого їх застосуван-
ня [9, с. 33]. 
Враховуючи думки сучасних учених, до-

цільно поділити усі правоохоронні функції 
держави на:

- на головні – профілактична (профі-
лактика правопорушень, які спричиняють 
юридичну відповідальність у сфері публічно-
го права); захисна (захист життя, здоров’я, 
прав і свобод та законних інтересів фізич-
них осіб); охоронна (охорона громадського 
порядку, громадської безпеки і власності); 
ресоціалізаційна (найбільш характерна для 
органів і служб у справах неповнолітніх, 
служб, що здійснюють адміністративний 
нагляд за особами, звільненими з місць по-
збавлення волі); оперативно-розшукова; 
розслідування злочинів; судовий розгляд 
справ; розгляд справ про адміністративні, 
фінансові та господарські правопорушення; 
виконання вироків, рішень, ухвал і поста-
нов судів, органів досудового розслідування 
і прокурорів;

- другорядні та допоміжні – контроль-
на (наглядова); дозвільна (надання дозво-
лів на здійснення певної діяльності, у тому 
числі підприємницької, або вчинення пев-
них дій); правороз’яснювальна (у тому числі 
функція надання правової допомоги); ана-
літична та / або методична; інформаційна 
(інформування інших державних органів, у 
тому числі правоохоронних); нормотворча 
(з правом видання актів міжвідомчого ха-
рактеру); координаційна [10, с. 15-20].
В широкому розумінні правоохоронни-

ми органами є суд, прокуратура і правоохо-
ронні органи по боротьбі зі злочинністю; у 
вузькому – лише правоохоронні органи по 
боротьбі зі злочинністю (Національна полі-
ція України, Служба безпеки України, Наці-
ональна гвардія України, Державна прикор-
донна служба України). Проте, зазначимо, 
що діяльність із забезпечення громадської 
безпеки, а отже і правоохоронну функцію 
держави виконують всі державні органи та 
організації, вони прямо чи опосередковано 
впливають на стан безпеки в державі і ство-
рюють обстановку спокою та правопорядку 
в регіонах, оскільки стан соціального, еко-
номічного, освітнього, культурного забезпе-

чення сприяють забезпеченню прав і свобод 
людини і громадянина, а отже - виконують 
правоохоронну функцію держави. Стосов-
но даного питання, а саме: впливу проблем 
соціально-економічного характеру на стан 
злочинності, Бандурка О. М. слушно заува-
жив, що детермінантами безпрецедентного 
зростання злочинності і криміналізації сус-
пільних відносин виступають не стільки самі 
по собі негативні соціально-економічні фак-
тори, скільки нездатність протиставити цим 
факторам зважену державну економічну, 
соціальну, правову політику та організацій-
но-правовий механізм її реалізації на всій 
території країни, забезпечити належний 
правовий порядок регулювання суспільних 
відносин, організованість і погодженість 
функціонування всіх ланок системи дер-
жавної влади, відповідальність державного 
апарату за прийняті рішення, в тому числі у 
сфері безпосереднього захисту прав і закон-
них інтересів громадян від протиправних 
посягань, беззаконня і сваволі [11, с. 17]. 

Висновки
Таким чином, до правоохоронної функції 

держави задіяний великий спектр органів та 
підрозділів, як державних, так і приватних, 
а також громадськість. Протидія злочиннос-
ті в регіонах є одним із обов’язкових захо-
дів, спрямованих на забезпечення громад-
ської безпеки, а також є складовою право-
охоронної функції держави. Протидія вклю-
чає в собі, як розслідування злочинів, так і 
застосування заходів щодо їх профілактики, 
в тому числі - адміністративно-правових. 
Така діяльність потребує відповідального 
підходу з боку держави і в даному випадку 
правоохоронна функція держави полягає у 
залученні всієї системи державних і приват-
них органів, що прямо чи опосередковано 
впливають на стан злочинності в регіонах. 
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Yevdokimenko Serhii Anatoliiovych
Content of the Concept of “Law Enforce-

ment Function of the State”, Its Place among 
Other Functions of the State

The opinions of modern scholars on the 
defi nition of the concept of “law enforcement 
function of the state” have been studied. The 
content of the law enforcement function in the 
modern conditions of state building has been 
analyzed. The internal and external functions 
of the state, the place of law enforcement func-
tion among them have been determined. The 
author has emphasized the close interrelation 
of the functions of the state between each other; 
it has been noted that the status of implement-
ing the law enforcement function of the state 
shows the level of its development, the ability 
to infl uence the state of protection of citizens, 
their confi dence in the future. Features and 
specifi c features of the law enforcement func-
tion of the state have been highlighted. The 
author has identifi ed the entities of the real-
ization of the law enforcement function, both 
state and private ones. Particular attention has 
been paid to the mechanism of implementing 
the law enforcement function of the state. The 
main aspects of effective implementation of 
the law enforcement function have been stud-
ied. The author has indicated the place of the 
National Police of Ukraine among the entities 
that ensure the law enforcement function; has 
defi ned the principles of its activity; has ana-
lyzed the perspectives of the development. The 
cases of restriction of human and civil rights 
and freedoms provided by the legislation and 
the powers of the National Police of Ukraine 
to apply such restrictions have been studied. 
The infl uence of socio-economic development 
of the state on the status of security, as well as 
the level of legal protection of citizens has been 
established.

Key words: law enforcement function of 
the state, law enforcement activity, law enforce-
ment agencies, entities of law enforcement ac-
tivity, human and civil rights and freedoms. 
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